
Skolebestyrelsesmøde den 6. januar 2011 

Afbud: Michael Brandt, Michael B, Sine 

Ad. 1 

Dirigent:  Morten P 

Ad. 2 

Husk at notere afbud og gemme i dokumentet i wordfil, som alle kan åbne 

Ad. 3 

Budget 

Forslag til besparelserne fra B&U: 

● Ledelsestid i sfo beskæres  - for Rundhøjskolen ca. 7 timer 
● Lille rammebesparelse i sfo 
● Besparelse på skoledelen pr 1. august – ca. 400000 kr 

Vi mangler endnu regnskabsafslutningen – kommer i marts måned. 

Indtægtssiden er først mere klar senere i marts/april (antal elever – bl.a. 10. klasse) 

Derfor bedre overblik senere, så vi i mødet til april kan komme med oplæg til budget og besparelser. Indtil 
1. august kører vi videre med indeværende års prioriteringer. 

Der er allerede sparet på administrationen og en ny struktur undervejs for det tekniske personale, der også 
giver en besparelse. 

Forslag om at se på energibesparelsesmuligheder med alternativ energi. 

Ad. 4 

Skolebestyrelsens arbejdsdag 

Ny dato for arbejdsdato – Morten P sender forslag ud til afstemning 

Forslag til temaer: 

● Videreførelse af idrætsskolen 
● Forældreinddragelse - demokratisering 
● SFO – rammer og mål 

På arbejdsdagen vil vi arbejde med alle tre områder, evt. i grupper – plenum – gruppe. Et udvalg laver et 
program/ en struktur med udgangspunkt i det. 

Udvalg:  Mogens, Morten, Morten og Lise 

Morten P indkalder til møde 

Ad. 5 

Udgår 



Ad. 6 

Meddelelser: 

Kommunikationsstrategi v. udvalget:  

● Busser med reklamer på 10 busser fra uge 1 til og med uge 6. 
Evaluering af introaften: 

● Stor succes – positiv stemning – større fremmøde end sidste år 
Status på RULL: 

● Intet nyt 
Ad. 8 

Skolebestyrelsesmødet den 2. februar aflyses og erstattes med informationsmøde om arbejdet med 
Rammer for Mål – og Indholdsbeskrivelse for SFO i kantinen på Grøndalsvej 2 kl. 17 – 19. 

SFO-forældrerådet inviteres til mødet 16. maj 

Punkter til næste møde (april): 

● Opfølgning på arbejdsdag 
● Regnskab og budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


