
Skolebestyrelsesmøde 7. dec. 2011 - referat 

Afbud fra: Richard., Michael B er på barsel – Helle Toft deltager i stedet, Lise holdt møde med sfo-

forældrerådet 

Ad. 1 

Dirigent:  Morten P 

Ad. 2 

Referat godkendt  

Ad. 3 

Økonomi: 

Bilag vedlagt 

Kommunikationsudvalget laver et forslag til henvendelse til kommunen/rådmanden vedr. 

rengøringsudbuddets merudgift i forhold til de ekstra lønudgifter og en bekymring for det fremtidige 

rengøringsniveau.   

Ad. 4 

Skemalægningsprincipper, ændringer/tilføjelser: 

Fordeling af idrætstimer i forbindelse med idrætsskolen tilføjes 

Mødetid kl. 8.00 for 0. – 4. kl 

Praktisk/musiske fag i stedet for kreative 

Ad. 5 

Lejrskoleprincip: 

Pædagogisk  Råd  har udtalt sig i forhold til lejrskoler og principper for skolens økonomi,: 

I forhold til skolens økonomi, ønsker pæd.råd følgende: 

- Bibeholde det faglige niveau (timefordeling) 

- Bibeholde idrætsskolen 

I forhold til lejrskoler, ønsker pæd.råd følgende: 

- Det er vigtigt, at der er lejrskoler flere gange i løbet af skoletiden: min 3 lejrskoler á 2 overnatninger 

– en lejrskole i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling 

Lejrskoleudvalget kommer med forslag til det overordnede princip.  



Ad. 6 

ESAA  Code of Conduct er vedtaget i ESAA.  

SB vil gerne indføre det i skolens ordensregler som gældende for skolens ESAA-elever 

Ad. 7 

Mål og rammer for SFO: 

Bliver nu implementeret. SFO er i øvrigt nu på vej til at blive certificeret som idræts-sfo. 

Ad. 8 

Status på kommunikationsudvalgets arbejde: 

Intro-siden er nu på hjemmesiden. 

Ledelsen og kommunikationsmedarbejderen er i gang med en grundredigering af hjemmesiden. 

Om et par måneder er vi så klar til næste fase mht. evt. større ændringer – et generelt løft, som sb gerne vil 

hjælpe til med. 

Udkast til nyhedsbrev fra sb til alle forældre, samt et nyhedsbrev til klasserådene med henblik på idé-

udveksling.  

Ad. 9 

Status fra rekrutteringsudvalget: 

Banneret kom op 5 min før intromødet!! 

Intromødet gik rigtigt godt, god stemning. Succes. Niels Egelund er et vigtigt indslag. 

Udvalget kommer med et forslag til årshjul i forhold til rekrutterings-indslag 

Sb ønsker en tilbagemelding i forhold til indskrevne distriktsbørn 

Forslag: 

Når der er arrangementer for dagtilbuddets børn, inviterer man også distriktsbørnene, som også kommer 

fra børnehaver uden for dagtilbuddet 

Ad. 10 

Distriktsårsmødet:  

Der er lavet en handleplan i forhold til opfyldelse af 95 % målsætningen, som der skal arbejdes videre med i 

pæd.råd, og som kommer til at indgå i den lokale udviklingsplan 

Inspirationsmøde for nyvalgte sb (Claus og Morten P): 



Handlede meget om, hvad sb kan og ikke kan. Der bliver senere sendt et link ud om det. 

Distriktsmøde/pæd.arrangement med Niels Egelund: 

Sb syntes, det var et godt arrangement. Det kan bruges til provokation og inspiration. Nogle af de vigtige 

punkter: 

Indskolingen skal der satses på 

Nederste gruppe skal hæves 

Sats på pædagogisk ledelse 

Reducere fri leg i daginstitutionerne 

Uddannelse af lærere og pædagoger 

 

Ad. 11 

Information fra sb’s samarbejdspartnere: 

Elevråd: Dennis og Mette vil gerne deltage i elevrådene 

 

Ad. 12 

Meddelelser: 

Formand:  

Spørgsmål fra forældre, om der kan købes Rundhøjskoletøj. Der arbejdes på det, men indtil videre er det 

for dyrt 

Spørgsmål vedr. betaling i kantinen vha. nettet  - men systemet er indtil videre for dyrt 

Ledelsen: 

Trivselsrapport for personalet ser ud til at være meget positiv 

 

Ad. 13 

Forslag til dagsordenen til næste møde: 

- Køleskabe i alle klasser 

- Idrætsskole – vedr. børns deltagelse i idræt, når de har skader e.l. 

- (Trafikpolitik) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


