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Referat af skolebestyrelsesmøde  

torsdag den 6. februar 2014 kl. 17.45-21.00 

 
Sted:  Personalerummet 
Til stede:  Morten L. Pedersen (formand), Kenn Larsen (næstformand), Morten Rørbæk Brøndum 

(forældrevalgt), Trine Rohde (medarbejderrepræsentant, lærerstaben – vikar for Morten 
Gibskov (barsel)), Faouzi Tscherning (medarbejderrepræsentant, pædagogstaben), 

Mogens Toustrup (skoleleder) 
Fraværende: Mette Hansen (forældrevalgt, afbud), Richard Nørskov (forældrevalgt, afbud), Dorthe 

Kjærulff Christensen (viceskoleleder, afbud), Lise Meyer (SFO-leder, afbud), Claus 

Studsgaard (forældrevalgt), Ken Malmgren (forældrevalgt) 
Referent: Morten Rørbæk Brøndum 
 
Dagsorden: 1. Valg af dirigent 

 2. Rundhøjskolens RULL-projekt 
 3. Situationen i Rundhøj-området 
 4. Dagtilbuddet i Rundhøj 
 5. Implementering af skolereformen på Rundhøjskolen 
 6. Kvalitetsrapport 
 7. Gennemgang af regnskab og budget 
 8. Det kommende valg til skolebestyrelsen 

 9. Meddelelser fra formand, skoleledelse, øvrige 
 10. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde 
 

1. Valg af dirigent 
Morten LP blev valgt. 
 

2. Rundhøjskolens RULL-projekt 
Rundhøj er ét af de RULL-projekter, som Børn og Unge har indstillet til byrådet, og som frem til 28. 
februar er i høring. RULL er en sammentrækning af RUm til Leg og Læring. RULL-projekterne skal sikre, 
at de fysiske rammer i skoler, dag- og fritidstilbud ikke blot vedligeholdes, moderniseres og udbygges, 
men at de også ændres til spændende og fremtidssikrede læringsrum. 
 
Rundhøjskolen indsendte et projektforslag for tre-fire år siden, men det er først nu, at der igen bliver 

åbnet for bevillinger. Skolebestyrelsen er naturligvis tilfreds med, at Rundhøj er blandt de indstillede 
projekter, men Børn og Unge har i det projekt, der er indstillet til byrådsbehandling, foretaget ændringer 
i forhold til det projektforslag, som Rundhøjskolen har indsendt. På mødet blev det derfor aftalt, at 
skolebestyrelsens høringssvar – ud over at udtrykke tilfredshed med at være blevet udvalgt – skulle 
udtrykke betænkeligheder ved, om det ”nye” projekt og de midler, der er afsat hertil, vil kunne føre 

skolebestyrelsens visioner ud i livet.  
 

 Skolebestyrelsen ønsker en total renovering/modernisering, herunder indhegning, af legepladsen 
mellem skole og Rundhøj Torvet 

 Klar adskillelse af den pædagogisk ledede legeplads (Byggeren) og skolens/SFO’ens legeplads 
 Nyt i Børn og Unges projekt i forhold til det projekt, Rundhøjskolen har indsendt, er, at 

klubtilbuddet skal placeres på skolens område. Skolebestyrelsen ønsker fælles placering af den 
pædagogiske ledede legeplads og klubtilbuddet (hvor klubben kan åbne, når den pædagogisk 

ledede legeplads lukker kl. 17) 
 I Børn og Unges projektforslag indgår også opførelse af personalearbejdspladser (krav ifølge 

folkeskolereformen). Skolebestyrelsen ønsker vished for, at der i det indsendte forslag er midler 
nok til både en tilfredsstillende ombygning af skolen (inklusive nyt administrativt område) og 
personalearbejdspladser. 

 
Morten RB skriver udkast til høringssvar og rundsender til kommentering til både skolebestyrelse og SFO-

forældreåd. 
 
3. Situationen i Rundhøj-området 
Formanden gav en status på indsatsen i forhold til at ”normalisere” situationen i Rundhøj-området. Flere 
af skolebestyrelsens forældrevalgte deltog på mødet med rådmændene Bünyamin Simsek (Børn og Unge) 
og Thomas Medom (Sociale forhold og Beskæftigelse). Mødet var sat i værk af afdelingsbestyrelserne i 
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Rundhøj Alle og havde til formål at klarlægge både kort- og langsigtede indsatser for at komme 
hashhandlen i området, særligt på Rundhøj Torvet, til livs.  
 
Efterfølgende har afdelingsbestyrelserne i Rundhøj Alle og de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer 
holdt et opfølgningsmøde med fritids- og ungdomsskoleleder i område Horsensvej Michel Larsen.  
 
Morten LP skriver en selvstændig orientering til skolens forældre om planerne og de initiativer, der 

allerede er sat i værk. 
 
4. Dagtilbuddet i Rundhøj 
Mogens orienterede om sammenlægningen af de to dagtilbud i Holme og Rundhøj, som Børn og Unge p.t. 
arbejder på. Processen er i gang, og de to afdelinger ser tilsyneladende gode muligheder i en 
sammenlægning. 

Skolebestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
5. Implementering af skolereformen 
Ledelse og personale på skolen er i gang med at definere rammer og indhold for undervisningen efter den 
nye folkeskolereform, som træder i kraft efter sommerferien. 
Skolebestyrelsen modtager oplæg fra ledelsen pr. mail tirsdag den 18./onsdag den 19. februar og 
inviteres med møde i pædagogisk råd onsdag 26. februar kl. 17.15-19.15, hvor implementering af 
folkeskolereformen er på dagsordenen.  

Personalet holder arbejdsdag fredag den 25. april kl. 8-18, hvor eleverne har fri (pga. sportsfesten en 
lørdag i september). Mogens inviterede de forældrevalgte i skolebestyrelsen til at deltage. 
 
Rekrutteringsudvalget: Trine orienterede om den foreløbige indsats, herunder Mettes sammenfattende 
skriv. Næste møde skal i kalenderen – Trine og Mette taler sammen.  
 

Kulturcenterudvalget: Mogens inviterer til næste møde, som blev aftalt til onsdag den 5. marts kl. 16.30-

17.45. 
 
6. Kvalitetsrapport 
Forud for mødet var de første udgaver af kvalitetsrapporten udsendt. Der synes dog endnu at mangle en 
række data i de to rapporter, og behandlingen af kvalitetsrapporterne blev derfor udsat til næste møde. 
 

7. Gennemgang skolens regnskab og budget  
Ledelsen havde forud for mødet udsendt en orientering om skolens regnskab, det vil sige for 
undervisningsdelen såvel som SFO-delen. For undervisningen tegner sig et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. 
Formår skolen at fastholde dette, er der mulighed for at blive gældfri på dette område 
(undervisningsdelen har en gæld på netop 1,9 mio. kr.). For SFO tegner sig et mindreforbrug på 0,64 
mio. kr. – også positivt set i lyset af den nuværende gæld på 0,18 mio kr. 
 

8. Valg til skolebestyrelsen 
I foråret skal der holdes valg blandt de forældrevalgte. Mette Hansen og Morten Rørbæk Brøndum har 

meddelt, at de ikke ønsker at genopstille, mens Kenn Larsen og Richard Nørskov har tilkendegivet, at de 
forventer at genopstille. På næste møde gøres status, og processen for valget gennemgås. 
 
9. Meddelelser 

Morten LP orienterede om et inspirationsmøde onsdag den 26. februar 2014, som Danske 
Handicaporganisationer og Organisationen Skole og Forældre har inviteret til. Mødet handler om, hvordan 
forældre og skolebestyrelser kan medvirke til at at styrke fællesskaber i skolen – for eget og andres børn. 
Ingen af de fremmødte havde mulighed for at deltage. 
Mogens orienterede om forestående reparationer på skolen. Indskrivningen til ESAA-klasser vurderes 
som tilfredsstillende. Til de nye 0. klasser er der indskrevet 32-33 elever. I forlængelse af efterårets 
dialog med Holme Skole om en form for samarbejde er der planer om et opfølgningsmøde for 

skolebestyrelserne på de to skoler den 26. marts. 
 
10. Eventuelt 

Punkter til næste møde, som holdes onsdag den 5. marts kl. 17.45-21 i personalerummet: 
 Status på situationen i Rundhøj,  
 regnskab og budget,  
 implementering af folkeskolereformen,  

 kvalitetsrapport,  
 valg til skolebestyrelsen 


