
REFERAT AF SB MØDE DEN 12. APRIL 2012. 

 

                  Dato: 17. April 2012. 

Til stede: Mette, Kenn, Morten, Claus, Rikke, Mogens, Faouzi. Ritma. 

1. Mette valgt som dirigent. 

2. Økonomi: 

Administrativ leder Rikke Kofoed orienterede om status på budget og regnskab for skole og SFO. 

Skole:  

Regnskabet viser et merforbrug på 841.444,- kr. Årsagen er blandt andet øgede udgifter til til IT, som ikke 

kunne  forudses - Børn & Unge IT afdelingen meldte først primo 2012 sine priser for ydelser  som pc´ere 

med mere ud. Andre årsager er manglende refusion for kurser, efterbetaling af varme på grund af fejlagtig 

nedjustering af a´conto bidraget, øgede udgifter til ESAA og lavere fleksjob refusion. Skolen står efter 2011 

regnskabet med en gæld på 1,3 mio. kr. Ledelsen vil med tiltag bredt over hele budgettet over de næste år, 

arbejde hen imod at nedbringe gælden, så den ved udgangen af 2014 er afviklet. 

Blandt tiltagene er afskaffelsen af skolefesten, men fastholdelse af luciafest og idrætslørdag, samt 

nedskæring af timer på mediecentret. 

SFO: 

SFO´en havde et mindreforbrug i 2011 på godt 200.000,- kr., og nedbringer gælden til 0,35 mio. kr. 

Budgettet for 2012 er præget af fortsat stram styring af forbruget, og  gælden forventes yderligere 

nedbragt over de kommende år. 

Bestyrelsen ærgrede sig over nedskæringerne, ikke mindst i forhold til skolefesten, men erkendte at 

ledelsen har holdt sig inden for de af bestyrelsen udstukne rammer og principper. Bestyrelsen drøftede 

andre muligheder. Bestyrelsen godkendte budgettet. 

3. Strukturanalyse: 

Mogens gennemgik strukturanalysen. Skolebestyrelsen vedtog derefter følgende handleplan i 

forhold til skolestrukturanalysen: 

• Der afholdes fælles bestyrelsesmøde med dag-tilbuddet med det mål at få lavet en fælles udtalelse 

til høringssvar – Morten (formand for skolebestyrelsen) koordinerer mødedato. 

• Der nedsættes en Task Force Gruppe angående kommunikation, bestående af Morten, Kenn og 

Claus. Første møde mandag den 16. april kl. 17.00 – 18.00.  

• Elevrådsrepræsentanten skriver angående skolestrukturanalysen på elevintra. 

• I forhold til skolestrukturen er det skolebestyrelsens klare holdning, at Rundhøjskolen selvfølgelig 

ikke kan lukkes. 


