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Referat skolebestyrelsesmødet d. 8. maj 2014 

 

Mødet er et fællesmøde med SFO forældrerådet 
 
 

Afbud fra Mogens (sb), Faouzi (sb), Sune (fr), Johnny (fr) 
Kenn (sb), Ken (sb), Claus (sb) og Morten B (sb) 
 
 

1. Valg af dirigent 
Mette er valgt 

2. SFO forældreråd- orientering og input til skolebestyrelsen 

SFO rådet vil gerne høres fremover i forhold, hvis der er noget i forhold til klubområdet. Lisbeth 
kontakter “Århus Forældreorganisation” herom. 

3. Forberedelse af deltagelse i dialogmødet med rådmanden 19/5-14 

Der opfordres til at deltage 

4. Status på RULL processen 

Forventes pt. vedtaget i byrådet inden sommerferien, der er to pædagogiske workshops inden 
sommerferien.  

5. Status på implementeringen af skolereformen 

Månedsbrevet for maj måned er informativt i forhold til skolereformen og processen. 
Der har været afholdt en pædagogisk arbejdsdag, hvor der er kommet mange konkrete forslag og 
anbefalinger, som ledelsen kan arbejde videre med. Processen kører sideløbende med fagfordelingen, 
således, at det hele gensidigt kan tilpasses. 
Det kommende skoleblad kommer til at omhandle folkeskolereformen på Rundhøjskolen. 

6. Status på skolens økonomi, elevtal og søgning til kommende skoleår 
Vi forventer fortsat, at regnskabet samlet set går i 0. Pt. er der 96 10. klasseelever, 2 nye 8. Esaa 
klasser, en ny specialklasse og 47 indskrevne i kommende 0. klasser. 

7. Etårigt forsøgsvis afskaffelse af pæd. råd – erstattes af personalemøder 
Forslaget godkendes af de fremmødte i skolebestyrelsen, vedtages endeligt på førstkommende 
kommende skolebestyrelsesmøde. 

8. Høringssvar angående høring vedr. FU 

Morten P. er tovholder i et evt. høringssvar ud fra dagens input. Dorthe retter henvendelse til 
forvaltningen, da der er lidt usikkerhed om formuleringerne i høringsbrevet.  

9. Behandling af nye og ændrede principper ifm. skolereformen 

To principper skal vedtages i skolebestyrelsen inden starten af skoleåret 2014/15; Princip for skolens 
samarbejde med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt musikskoler og ungdomsskoler og 
princip for adgangen til i begrænset omfang at opfylde undervisningspligten udenfor skolen i en 
musikskole eller i en idrætsforening(eliteidræt). På baggrund af en debat på dagens møde udfærdiges 
et oplæg. Der skal indkaldes til et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde inden sommerferien, hvor et 
dette oplæg danner baggrund for en godkendelse. 
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10. Mobning  
Skolens elevtrivselsundersøgelse viser, at eleverne trives godt på skolen, men vi er optaget af at 
fortsætte den gode indsats, så vi kan sikre trivslen fremover. 
 

Et debatpunkt med henblik på at synliggøre skolens trivselspolitik, herunder at synliggøre politik for 
mobning. Det besluttes at emnet tages op i skolebestyrelsen efter sommerferien og at SFO 
forældrerådet involveres. 

 

11. Meddelelser 
Der har været afholdt opstillingsmøde til skolebestyrelsen, der var for få kandidater og der har derfor 
været udsendt et brev til kommende elevers forældre. Dette har båret frugt. Der er nu 5 forældre, der 
genopstiller og to der nyopstiller, der ses gerne at der kommer flere til, så det bliver muligt at få 
suppleanter. 
Skolebestyrelsen er involveret i at få lavet en helhedsplan for Rundhøjområdet. 
Der har været afholdt en affaldsindsamlingsdag foranlediget af forældre, dette forsøges etableret som 
en tradition i området. Lisbeth er gået ind i projektet og er med til at udvikle ideen. 

 

12. Eventuelt 
Intet at bemærke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


