
  

   

Rundhøjskolen  
Holmevej 200,  8270 Højbjerg,   Tlf. 8713 8550,  Fax 8713 8564                              

   

Referat af Skolebestyrelsesmøde 14/4 – 2010  

   

   

Tilstede: Morten, Kenn, Jørgen, Bodil, Klaus, Mogens og Michael Bx  

   

   

   

   

   

Ad. 1. Referent MB og ordstyrer MP  

   

Ad. 2. Referat godkendt uden bemærkninger  

   

Ad. 3 og 4. Opfølgning på  SB-arbejdsdag og Årsplanlægning for kommende 

skoleår.  



- Formanden har samlet de vigtigste punkter fra dagen og udleverer bilag.  

- Hvordan arbejder vi videre med fokuspunkter fra dagen?  

- Prioritering af punkter, så vi kan komme igang med arbejdet - både på lang og kort sigt!  

- Punkter til LUP vil blive indsatsområder for skolen.  

- Her og nu - projekter gives til ledelsen løbende.  

- Andre muligheder: Pædagogisk udvalg, med-udvalg, elevrådet, SB og SFO-forældreråd.  

- Sfo-forældreråd skal sættes igang nu! Skal klædes på til at varetage deres opgaver i 

rådet.  

- Vi skal formulere en destination og en tidsramme for projekter.  

   

Ad. 5 og 6. MT orienterede om nyt skolebestyrelsesvalg til november, og Skoleblad - 

tema om forældresamarbejde  

- Møde ang. dette d. 31/5, kl. 19 på Grøndalsvej 2.  

- MT skriver indlæg til skolebladet, og opfordrer SB til at fortælle lidt om arbejdet i 

skolebestyrelsen. Alle laver et lille indlæg; 50 - 100 ord.  

- Der tages billeder til artikel af MB - MT sørger for kamera.  

- MP sørger for at give de fraværende besked.  

- Afleveres d. 5/5 til mødet.  

- Vi vil fortælle om en skole i udvikling og i "medvind"...  

- Tale til "den lille politiker" i folk! Mulighed for at komme direkte i dialog med Børn og 

Unge-formanden.  

- Hvem vil vi appellere til? "Politikerne eller arbejdsmændene"? Eller holde fast i 

"bredden"!  

- God debat om, hvorfor forældre skal vælge at stille op til SB!  

   

Ad. 7. Orientering fra formanden  



- Bodil orienterede om dialogmøde med Jakob Bundsgaard - rådmanden.  

- Interessant indspark fra Uffe Raahede om voksne og børn...  

- Mulighed for SB og skoleledelse at komme med ændringsforslag til rådmanden.  

- RULL-seminar om projekt for område 10, Rundhøj. Projekt "Børneby" er vedtaget til 

videre bearbejdelse...  

- Uddelegering af arbejdsopgaver i SB-regi for at få bredt engagementet ud til 

medlemmerne.  

   

   

   

   

Ad. 8. Orientering fra ledelsen  

- MT orienterer via månedsblad - ellers følg med på hjemmesiden.  

- MT ønsker udendørs idrætshal - søger om mini-rull midler...  

   

Ad. 9. Evt.  

   

Ad. 10. Næste møde 5/5  

Dagsorden  

- Meddelelser  

- Skoleblad; artikler om SB  

- Indsatsområder fra arbejdsdag; SFO-forældreråd  

- Ændringer i årshjul  

- Principper for lejrskole  



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


