
Skolebestyrelsesmøde d. 14. april 2011 

Afbud fra Sine, Dorthe arbejder hjemme med fagfordeling. 

 

1. Michael B. er valgt som dirigent 

 

2. Referat fra sidst er godkendt 

 

3. Orientering om arbejdsdag ved Morten P. 

Arbejdsdagen er opdelt i dette møde samt mødet i maj. 

I dag er temaet skolebestyrelsen arbejdsform – næste gang er punkterne;  formål med 

skolebestyrelsens arbejdsdag,  årshjul samt mål- og indholdsbeskrivelse for SFO.  Møder for det 

kommende skoleår skal datosættes snarest og senest efter mødet i maj af hensyn til skolens øvrige 

årspanlægning. 

 

4. Igangsætning af arbejdet med mål og rammer for SFO. 

Oplæg omkring arbejdet med mål og rammer – se bilag (redigeret udgave med 9 temaer) 

Skolen udarbejder en statusbeskrivelse samt skolens indstilling til prioritering af temaer og 

indsatsområder, dette præsenteres for skolebestyrelse og forældrebestyrelse til næste arbejdsdag. 

Derefter skal medarbejdere i undervisningsdel og SFO inddrages i planlægning og udførelse af den 

konkrete udmøntning. Mål og rammer skal fremover evalueres hvert år i april sammen med LUP 

(Lokal udviklingsplan). Ledelsen er tovholder i processen. SFO forældreråd inviteres med til den del 

af mødet d. 16. maj, som er arbejdsdag, 

 

5. Skolens hjemmeside  

Skolebestyrelsen ønsker, at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Skolens 

kommunikationsmedarbejder vil gerne have et samarbejde om redigering af hjemmesiden. 

Grundet barselsorlov, har skolen dog ingen kommunikations medarbejder i det kommende skoleår. 

Skolen finder en løsning på i forhold til vedligehold og daglig drift af hjemmesiden. 

Kunderne er primært skolens brugere, men hjemmeside-arbejdsgruppen ønsker at målrette siden 

til nye brugere og offentligheden, dette kan f.eks. løses med et menupunkt, der hedder intro til 

Rundhøjskolen. 

Arbejdsgruppen tager kontakt til skolens kommunikationsmedarbejder og udarbejder et udkast til 

en revideret opsætning/ oprydning, der kan foretages i nærmeste fremtid. Der skal udarbejdes en 

langsigtet plan for en ny opbygning af hjemmesiden med henblik på øget brugervenlighed. 

 

6. Tema ” skolebestyrelsens arbejdsform – på baggrund af oplæg fra Morten P og Morten B. 

Ad.  Forslag om forretningsudvalg 

Opsummering: 

Der er enighed om at et evt. forretningsudvalget ikke skal have selvstændig 

beslutningskompetence, et evt. forretningsudvalg har som formål, at strukturere og effektivisere 

bestyrelsens arbejde i henhold til bestyrelsens formål.  



Opmærksomhedspunkter: 

- afstemning af tidsforbrug med antal og omfang af opgaver 

- forventningsafstemning til arbejdet i bestyrelsen. 

- eftersyn af forretningsorden i henhold til eksisterende samt kommunens vejledende 

forretningsorden. 

- forberedelse og prioritering af dagsorden ( tidsfastsættelse), forberedelse af mødet, mødeledelse/ 

styring – mål: effektive møder 

 

Konklusion;  

Vi afprøver en model, hvor en forældrerepræsentant, i en periode frem til efterårsferien, får til 

opgave at udarbejde og forberede dagsorden i samarbejde med formand og ledelse.  Dette 

evalueres efterår 2011. Morten B. er udpeget til hvervet.  

 

Ad. Skolebestyrelsens samspil med forældreråd, klasseråd. 

 

Samarbejde med forældreråd sættes på dagsorden til næste møde.  Der foreligger en 

samarbejdsaftale mellem forældreråd og skolebestyrelse, som er 3 år gammel, derudover er det 

fastsat fra central side, at forældrerådet skal inviteres til 2 møder om året. Herefter skal der 

udfærdiges en ny samarbejdsaftale. 

 

Kommunikationsudvalget får opgave med at komme med et oplæg om samarbejdet med 

klasserådene. 

 

7. Meddelelser 

 

Der mangler 1.3 million i budgettet til at dække de faktiske udgifter til støttetimer og specialklasser, 

dette skyldes, at udgifter til specialundervisning er decentraliseret. Disse ekstraudgifter skal 

indhentes på normalundervisningen. Besparelsen viste sig desuden generelt at være større end 

oprindelig udmeldt. 

Budgettet er anvendt i forhold til en prioritering af at opretholde det faglige niveau, desuden er 

idrætsskolen er blevet prioriteret. 

Fra forvaltningen arbejdes der på, at tildelingen af midler til børn med særlige behov til SFO, på 

samme vis som i undervisningsdelen, skal decentraliseres fra 2012 budgettet. 

Faouzi oplyser, at flere forældre er bekymrede i forhold til den forestående ruteændring, skolen har 

gjort opmærksomhed på det ved rådmanden. 

Der er pt. 43 tilmeldte 0. klasse til det kommende skoleår 

 

8. Evt.  

Der skal tilmeldes til dialogmøderne – alle sender besked til Mogens om de kan deltage 

Punktet vedrørende undervisningsdifferentiering sættes på mødet i maj. 

       

 

Referent Lise Meyer 


