
 

Skolebestyrelsesmøde den 17. august 2011 

Referat 

Afbud: Sine, Michael Brandt 

Ad.1  

Faouzi valgt som dirigent 

Ad. 2 

Referat godkendt 

Ad. 3 

Omlægning af ferieplan: 

Lørdag d. 10. september 2011 er der idrætsarrangement for alle skolens elever, forældre og lærere og 

pædagoger 

Erstatningsfridag (sfo holder åbent) mandag d. 12. september 

Datoerne er meldt ud, men meldes ud endnu tydeligere 

Der efterlyses forslag til boder, spisning e.l. 

Ad.4 

Datoforslag godkendt (er indskrevet i intra) 

Ad. 5 

Planlægning af arbejdsdag: 

Forslag fra 2*Morten (se bilag) 

Overordnet tema: ”Målrettet indsats via større indsigt” – kræver viden om og forståelse for skolens drift og 

virke – oplæg ved ledelsen (fx regnskab, LUP, timefordeling, skolebestyrelsens arbejde..…) 

Indsigt – Mål – Strategi – Aktioner – Målepunkter 

Udarbejdelse af skolebestyrelsens årshjul/skolebestyrelsens LUP, prioriteringer 

Forslag til strategiske fokusområder for kommende skoleår for sb: 

- Samarbejde med klasseråd, sfo-forældreråd og elevråd 

Planlægning af arbejdsdag:  Ledelsen planlægger oplæg til ”indsigtsdelen” og rammerne 



2*Morten og Mogens aftaler et planlægningsmøde 

Ad. 6 

Status vedr. byggelegeplads og sfo: 

Hele projektet er ved at blive pædagogisk beskrevet. Regner med indstilling til rådmanden mhp RULL-

midler. 

Kort beskrivelse: 

Overordnet: Kraftcenter her i Rundhøj 

- Fritidshjemmet overlades til FU – klubtilbud, aftenåbninger mv. 

- Byggelegepladsen forsvinder – området er så Rundhøjskolens 

- Indretning af legeplads og aktiviteter der. Lukkes over til Rundhøjcenteret 

- De nuværende sfo-lokaler skal renoveres 

- B- og C-gangen: fordybelsesrum, garderober m. skabe udenfor kl.værelserne, døre ud til de grønne 

områder, udestuer (læringsrum) 

- Mediecenteret bliver sammenhængende med gårde og gange 

- Indgang ned i kælderen v gym.salene, udgravninger som indrettes med glaspartier som sfo-lokaler 

 

Ad. 7 

Høringssvar ang. tildeling af midler til handicappede børn i sfo: 

Gå fra tildeling, som følger det handicappede barn til tildeling til en generel tildeling jf modellen på 

undervisningsdelen 

Sb kan lave et høringssvar, evt. i samarbejde med Foreningen af Skolebestyrelser .  Richard  laver et svar 

 

Ad. 8 

Skolebestyrelsesvalg: 

Forslag om at lave et reklamefremstød generelt og målrettet klasserådene – 2*Morten udarbejder det 

inden 1. sept 

Bilag uddelt med tidsplanen (ligger også på intra) 

Ad. 9 



Meddelelser: 

Flemming Eriksen ansat som pædagog i sfo 

Rådmandsbesøg den 6. september 

Ad. 10 

Udgår, da Michael Brandt har meldt afbud 

Ad. 11 

Vedr mål- og indholdsbeskrivelse – uddelegeres til forældrerådet 

Morten spørger til medlemskab af Skole og Samfund – han undersøger priser mv til næste gang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


