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Referat af skolebestyrelsesmøde d. 29. maj 2013 
 
 
Til stede; Morten P, Morten B, Mette, Kenn, Richard, Helle. 
Afbud fra Dorthe, Ken, Claus 
 

1. Valg af dirigent 

Mette er valgt 
 
 
2. Skolens hvidbog samt planer for det fremtidige samarbejde i skolens distrikt 

Hvidbog 
- Beskriver rammer for den professionelle medarbejder i den professionelle organisation 

- Er færdig i indeværende uge 

- Er konkret beskrivende i forhold til forventninger til samarbejde, opgaver. Anvendes i forhold til 

ledelsens evaluering, opfølgning og anvendes til sparring med skolebestyrelsen 

      Fremtiden 
Der er lavet aftale med Niels Egelund som skolens kritiske ven i forhold til faglighed, inklusion med 
henblik på at få ideer, redskaber til at hæve det faglige niveau på alle planer.  Evt. på sigte udbredes 
projektet til hele 0-18 års området i distriktet. 
 
Skolebestyrelsens forældrevalgte laver indsats for at komme i dialog med skolens øvrige forældre. 
 
 
3. Status på skolens økonomi 

Skolen har fået tilført midler som følge af lockouten, de ekstra timer der skal gives er planlagt. Hermed 
forventes, at skolen i stedet for at ende med et underskud, kommer tæt på et nul i indeværende år, Skolen 
har derefter mulighed for at give varig ekstra undervisning, forventet svarende til en ekstra lærerstilling. 
Årsagen er, at skolen i forvejen ligger på eller over undervisningsministeriets vejledende timetal, kun 
børnehaveklassen ligger på minimumstimetal. 
 
 
4. Fastlæggelse af skolebestyrelsens mødekalender og årshjul 

Ledelsen fremlægger et toårigt årshjul, som visuelt samler skolens, skolebestyrelsens og MED udvalgets 
århjul. Årsplanen godkendes med enkelte justeringer og danner hvert år baggrund for skolebestyrelsens 
årsplanlægning. 
 
Mødedatoer kommende skoleår. 
D. 15. august, (udvidet arbejdsmøde 16.30-22.00), 11. september, 9. oktober (fællesmøde med SFO 
forældreråd), 6. november, 9. januar, 6. februar, 5. marts, 2. april, 8. maj (fællesmøde med SFO 
forældreråd), d.14 . juni (SB arbejdsdag kl. 10.00-15.00) 
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5.  Fastlæggelse af Rundhøjskolens idrætsdag 
 
Idrætsdagen fastlægges til lørdag d. 14. september, mandag d.  16. september bliver derefter en 
skolefridag, hvor SFO er åben hele dagen. Skolebestyrelsen godkender ændring af ferieplan. 
 
 
6. Planlægning af skolebestyrelsens arbejdsdag   

 

Er fastsat til d. 15. august 2013 fra kl. 16.30-22.00  

Planlægningsudvalget består af Morten P, Morten B, Ken og Mogens 

 

7. Meddelelser 

 

Dennis er udtrådt af bestyrelsen grundet fraflytning, alle valgte er herefter medlemmer af bestyrelsen. 
Der er ikke behov for suppleringsvalg 
 
Skolens ledelse har besluttet at genindføre skolefesten på baggrund af skolebestyrelsens ønske om, at 
den skulle genindføres, så snart der var mulighed for det.  Lærerpersonalet synes, at 3 skolefester er for 
meget. Skoleledelsen har herefter rådført sig med skolebestyrelsen, og der er enighed om, at 
beslutningen set i bagklogskabens lys er taget på forkert grundlag, da der har været forvirring omkring 
skolebestyrelsens kompetencer. 
Skolens ledelse genovervejer beslutningen. 
 
Status på skolens elevtal er pt. næsten status quo, lige nu med et lille plus. 
 
Ny indskolingsmodel for kommende 0. -1. klasse er ved at være klar, de relevante forældre informeres 
snarest herom. Modellen indebærer bedre mulighed for holddeling i mange fag og et udvidet samarbejde 
med SFO pædagogerne. 
 
8.    Evt 

 
Punkter til skolebestyrelsens arbejdsdags i august; årsplanlægning 2013-14, visionsplan, rekruttering. 


