
Skolebestyrelsesmøde den 29. september 2010 

Referat 

 

Afbud: Peter, Michael, Sine 

 

 

Ad. 1 

Dirigent Morten 

 

Ad. 2  

Referatet godkendt 

 

Ad. 3 

Sundhedspolitik: 

Ordensregel vedr. udgangstilladelse skal godkendes i sb. Sb’ s betingelse for godkendelse er, at 

lærerne bakker op. Da sundhedspolitikken, herunder ordensreglen, er godkendt i MED-udvalget, er 

der opbakning fra lærerne. 

Der spørges til mellemtimer – her skal indhentes tilladelse fra forældrene, hvis eleverne skal kunne 

forlade skolen. 

Der skal være gode muligheder for frikvartererne plus et ordentligt madtilbud. Inddragelse af 7. 

årgang. 

Vigtigt med kommunikation – begrundelser og kommende faciliteter. 

 

Udfasning af udgangstilladelsen hermed godkendt  

 

Ad. 4 

Status på sb-valg: 

6 kandidater, så der bliver ikke valg. 

 

Morten Lyhne 

Richard 

Kenn 

Michael 

Sine 

Morten Rørbæk 

 

Evaluering af processen: 

Samle erfaringer op fra andre skoler. Fx alle forældremøder fordelt på 3-4 møder og med oplæg fra 

sb. 

Det skal besluttes på marts-mødet, hvordan valget skal forløbe. Arbejdet skal starte senest januar – 

lærerpersonalet skal inddrages inden. 

 

Ad. 5 

Lejrskoleprincipper: 

For 2. og 6. klasse er det, som det står i helhedsaftalen – en lejrskole med de regler, der er tilknyttet 

en sådan. 

 



Lejrskole på 8. klassetrin indenfor landets grænser finansieret af skolen. Mulighed for at søge 

internordiske lejrskoler (8. kl), samt kommunens rejser til venskabsbyer, som finansieres med 

tilskud fra kommunen (udveksling) – her med mulighed for udsættelse til 9.kl. Ved 

udvekslingsrejserne forudsættes det, at der oprettes en klassekasse efter gældende regler (uddybes). 

Der findes ikke skolerejser på 0. – 9. klassetrin på Rundhøjskolen. 

 

Ad. 6 

Udvalg i sb? 

Overvejelser over, hvorvidt der skal nedsættes udvalg fx vedr. budget.  

Det blev besluttet, at budgettet skal gennemgås i hele skolebestyrelsen. 

Tages op igen, når den nye bestyrelse er startet 

 

Ad. 7 

Intromøde den 30. nov. efter samme model som sidste år. 

 

Ad. 8 

Meddelelser: 

● Skoleledelse:  

○ lærermøde fredag d. 1. oktober vedr. den nye læreraftale 

○ forældrearrangement, ”Stop-op arr” vedr. idrætsskole med evaluering 

 

● Michael: 

○ SKOLEN fås ikke mere til sb-medlemmerne. I øvrigt artikel om 

idrætsskolen 

● Formanden: 

○ Vedr. Madskole (Michael) – udsættes til næste møde 

○ Nedsættelse af et aktivt udvalg til forbedring af hjemmesiden (Kenn og 

Morten) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


