
Skolebestyrelsesmøde den 9. oktober 2013 

Med deltagelse af forældrerådet 

Afbud fra Kenn og Claus 

Ad. 2 

Brev og folder sendt til alle forældre til distriktsbørn og samtlige institutioner med distriktsbørn. I brevet 

inviteres til Store Legedag og informationsmøde 

Ad. 3 

Ny afdelingsleder fundet, Allan Frederiksen 

Ad. 4 

Samtale med Holme Skole v. formanden: 

27. nov mødes skoleledere og sb-formænd under overskriften ”Samtale mellem Holme Skole og 

Rundhøjskolen” - udelukkende på samtale-plan i forhold til evt. samarbejde fremadrettet, men ingen 

aktuelle planer. Mødet er hundrede procent åbent, der er ingen krav fra forvaltningen. Vigtigt at få aftalt på 

mødet, hvad der skal kommunikeres ud 

Ad. 5 

Projekt ” bevægelsesområde” – orientering: 

Samarbejde med boligforeningerne, ejerlauget om at lave et stort projekt  med bevægelsesområde. 

Planen er at søge penge fra Salling Fonden, Dagtilbuddet har fået penge til naturlegeplads, Ejerlauget vil 

gerne byde ind med arbejdskraft, Teknisk Skole er interesseret i et samarbejde. 

Første skridt bliver anlæggelse af legeplads/bevægelsesområde på den nuværende sfo-legeplads på 

Bakken. 

Ad. 6 

Lærere og pædagoger har på et pæd.rådsmøde haft en proces med brainstorm indenfor 4 hovedpunkter 

fra reformen: 

- Fagligt løft 

- Holddeling 

- Den åbne skole 

- En længere mere varieret skoledag 

Sb og forældreråd kommer igennem samme proces under punkt 9.  

Der arbejdes videre ud fra brainstorm på næste pæd.rådsmøde og sb-møde. 



 

Forældrebetalingen i sfo reduceres forholdsmæssigt – skal være åben fra kl. 13.30. Vigtigt også at have 

fokus på hvad er indholdet i de få timer, der er tilbage? 

Ad.7 

Status på arbejdsgruppernes arbejde: 

Skolen som kulturcenter:  Mogens indkalder gruppen, hvor der laves en plan. Skal medtænkes i ny reform 

omkring Den Åbne Skole 

Rekruttering og fastholdelse af elever:  Dorthe indkalder, hvor der laves en plan. Indtil nu har foldere og 

plakat haft første prioritet. Vi skal længere ned i alder, oplevelser for vuggestue/dagplejebørn. 

Arrangementer for hele området 

Kommunikation og branding: Der er ny hjemmeside på vej – der er kommet et nyt system. Fagligheden 

skal komme tydeligere frem, og at idrætten/bevægelsen er et middel til trivsel og læring 

Skolebestyrelsen overvejer at lave et nyhedsbrev, hvor skolebestyrelsesarbejdet skrives mere ”populært” til 

øvrige forældre. M og M får referatet tilsendt og laver nyhedsbrevet, hvorefter de lægger begge dele ud på 

intra 

Skal der laves et nyt banner, hvor faglighed også synliggøres? 

Ad. 8 

Økonomi og elevtal: bilag vedlagt 

510 elever nu. 

Mulige skolestartere 68, fordelt på 23 forskellige institutioner 

I SFO går 172 elever 

Ad. 9 

Debat - brainstorm 

Ad. 10 

Meddelelser: 

Formanden:  

- M og M var til møde om budgetlægning og til dialogmøde med rådmanden.  

- Der er åbnet op for eksterne medlemmer af sb. 

Skoleledelse:  



- Forældrekaffe i forhallen på fredag den 11. oktober, kl. 7.30 (forslag om frokost i buffetten for 

områdets beboere) 

- Henvendelse fra byrådspolitikere om at komme på besøg på skolen – skolen er altid åben 

Forældrerådet: 

- En mulighed for at deltage i et arrangement med introduktion til forældrerådsarbejde 

- Kan man samarbejde om dagsordenerne på de møder, hvor forældrerådet deltager? Det kan man, 

og det tages der hensyn til fremover 

Punkt næste gang: 

- Code of Conduct 

- Prioritering af sb-arbejdet 
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