
Skolebestyrelsesmøde den 6. november 2013

Afbud fra Claus og Ken

Dirigent: Mette

Ad. 2

Status på implementering af folkeskolereform:

Jf. Bilag (procesplan og tidsplan)
Ledelsen er i gang med at planlægge næste pæd.rådsmøde og dermed den videre 
proces. SB orienteres på næste møde, ligesom de holdes løbende orienteret
SB kan evt. også deltage ved at indgå i det pæd. personales arbejdsgrupper, ellers 
følger SB processen til skolebestyrelsesmøderne.

Ad. 3

Status på visionsarbejdet

- Skolen som kulturcenter: (Bente Jonsen, Morten P, Mogens). Udvalget er i gang. 
SB orienteres om mål – handle – tidsplan på næste møde.

- Rekruttering og fastholdelse af elever: (Mette, Trine R, Gert Z, Dorthe K). Udvalget 
er i gang. Bilag sendes ud og dagtilbudslederne indbydes i arbejdet.
Skolen er med i et projektet "En stærk lokal folkeskole", hvor der søges penge til 
videreudvikling af vores fastholdelsesprojekt, pt. regner udvalget om at søge penge 
til kulturcentertanken.

- Kommunikation: prosaudgave af sb-referatet sendt ud til forældrene

Ad. 4

Økonomi: Forventet overskud. Samlet set – undervisning og SFO – er skolen tæt på 
at være gældfri

Ad. 5

Samarbejde ml. Rundhøjskolen og Holme Skole:
Møde den 27. nov. fx. samarbejde om valgfag, udskoling

Ad. 6

Code of conduct, som gælder for ESAA – i hvilket omfang kan det spredes ud til 
resten af skolen?

Kan tænkes sammen med forældreansvar. Skal det diskuteres i forældrerådene/på 
forældremøderne - og hvornår? 

Vi skal se på Code of Conduct og Værdiregelsættet og se, om noget skal ændres, 
sammenskrives og implementeres. 



Punktet tages igen op på næste møde.

Ad. 7

Prioritering af arbejdet i skolebestyrelsen
Hvordan finder vi niveauet?
Vigtigt at vælge, hvor fokus skal ligge

Forslag om at holde et fællesmøde mellem pæd.personale og sb

Forslag om at dele sb-møderne op i plenum og gruppearbejde.
"Parkere" opgaver på en bruttoliste til senere

Ad. 8

Meddelelser

Skolen havde besøg af Venstre i mandags. Formålet med besøget var lidt uklart, men 
skolen blev grundigt præsenteret for kandidaterne

Debatmøde angående Den digitale folkeskole i Århus den 11. Nov

Vedr. 10. klasse næste skoleår fælles for kommunen: gymnasial, erhvervsfaglig og 
fleksibel indgang.
Rundhøj tager idræt som linje
I løbet af de næste uger laves to sider pr. skole til fælles hjemmeside.


