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Referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag d. 18. januar 2012 

 

 

Afbud fra Kenn, Ken, Richard, Stig og Dorthe. 

 

 

 

1. Valg af dirigent 

Mette er valgt 

 

2. Referat fra sidste møde er godkendt 

 

3. Behandling af forslag vedrørende godkendelse af referat 

 

Beslutning; fremover godkendes referatet punkt for punkt, således at referatet er godkendt af alle 

tilstedeværende på mødet. 

 

4. Godkendelse af timefordelingsplan og principper for lejrskoler for skoleåret 2012-13 

 

Beslutning; Skolebestyrelsen støtter op omkring det entydige pædagogiske råd der er givet; Idrætsskolen 

bibeholdes, nuværende faglige niveau i timefordelingsplanen bibeholdes. Desuden bibeholdes lejrskoler, 

dog i en reduceret form, der indebærer kortere ture samt billigere ophold. Skolen udformer et oplæg 

omkring de nye principper for lejrskoler til godkendelse på næste møde.  

 

På baggrund af indlæg fra Michael om ressource-tildelingen til elever med særlige behov, ønsker 

bestyrelsen at blive orienteret om budgettet vedrørende dette samt om det fremtidige arbejde i 

kompetencecentret. Administrativ leder inviteres til mødet i februar vedrørende budget og koordinator af 

kompetencecentret inviteres til mødet i marts. 

 

 

5. En orientering og debat om lærerevalueringer på Rundhøjskolen. 



 
 

Rundhøjskolen 
Holmevej 200,  8270 Højbjerg,  Tlf. 87-138550,  Fax 87-138564                              

 

6. Køleskabe i klasserne.  Punktet udskydes til næste møde. 

 

7. Skader og idræt, punktet udskydes til næste møde 

 

8. Status punkter 

 

SFO; Mål- og indholdsbeskrivelse er lagt ud på hjemmesiden, forretningsudvalget kommer med et udkast til 

datoer for møder med forældrerådet. 

 

Hjemmesiden er gennemgået og opdateret i forhold til indhold, Morten, Morten og Klaus arbejder med at 

udvikle layout, Morten og Morten går i gang med at strukturere hjemmesiden. 

 

Rekrutteringsudvalget har lavet et årshjul i forhold til udvalgets indsatser i indskolingen, udvalget medtager 

også 10. klasser og ESAA-klasser. 

 

Indskrivning; Pt. er der 46 børn, der har søgt 0. klasse på Rundhøjskolen, heraf er de 37 børn fra 

skoledistriktet, 2 tidlige skolestartere fra distriktet og 7 børn fra andre skoledistrikter. Vi mangler stadig at 

høre fra nogle distriktsbørn. 

Størstedelen af de distriktsbørn, der ikke har søgt Rundhøjskolen har søskende på andre skoler. 

Pt. er det ca. 60 % af distriktets, børn har søgt Rundhøjskolen. 

 

Der er lavet en plan for distriktssamarbejdet, og nedsat flere arbejdsgrupper, der er i gang med at lave 

handleplaner. 

 

Elevråd, Mette deltager i elevrådsmøde i indskolingen d. 30. januar for at etablere et samarbejde. 
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Rengøring er overgået til Kompas Group pr. 3. januar 2012, der har været startvanskeligheder, evalueres via 

kontrolbesøg af forvaltningen i slutningen af januar måned. 

 

9. Meddelelser 

 

Den 2. februar kl. 14.30 , er der et pædagogisk arrangement for lærerne med dansk skoleidræt. Bestyrelsen 

er velkommen. 

 

 

Ref. Lise Meyer 

 

 

 

 

 

 

 

 


