
  

   

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

   

   

Referat af skolebestyrelsesmødet onsdag d. 5. maj 2010 på lærerværelset  

   

   

1. Valg af ordstyrer  

-  Richard valgt.  

   

2. Godkendelse af referat af 14. april          

-  Husk at udsende ref. fra 140410 - godkendelse udsættes.  

   

3. Skoleblad, artikler om SB  

-  Deadline til Rundologien fredag d. 7. maj.  

-  Kan vi bruge artiklerne på hjemmesiden også? Der ønskes opprioritering af 

hjemmesiden - SB.  



-  Vi ønsker at synliggøre SB overfor forældrene - også i forbindelse med valget. 

Hvordan får vi kommunikeret SB-valg ud? Post, hjemmeside, plakater, forældremøder 

m.m. Strategi vedtages på næste møde!  

   

4. Indsatsområder fra arbejdsdag, SFO-forældreråd  

- Sfo-leder har fået nyt arbejde. Vi vil prøve at starte på ny med en kvalificeret leder 

- måske pr. oktober eller november. En ny proces  omkring SFO og forældreråd 

ligger lige for og skal skydes igang nu! Principper for ansættelse skal være klar inden 

ansættelse. Hvad  er første prioritet i processen? Der er arbejdsdag omkring SFO 

fredag d. 4. juni. Forældrerepræsentanter ønsker at lave "vision" for  SFO.  

   

5. Meddelser fra:  

   

a. Formand: Projekt 8270 - indsamling af midler til færdiggørelse af Lyseng 

Idrætscenter ved hjælp af sponsorkontrakter. Vi vil gerne formidle det 

gode budskab, men ikke bruge idrætsdag til dette formål. Morten 

formulerer et svar til afsender af initiativ. Invitation til at se faciliteterne 

ved Lyseng affødte diskussion om behovet for at benytte dem ift. 

idrætsskole. Pt. har vi ikke noget behov.  

b. Skoleledelse: 17. maj, kl. 17.00 er der pædagogisk aften omkring 

idrætsskole. SB er selvfølgelig inviteret med! Vi har ansat 3 nye kolleger. 

Fagfordelingen er gået op - vi har 5 barsler til næste år... Vi får renoveret 

alle klasselokaler, nyt indgangsparti m.m. Den bygningsmæssige 

udviklingsplan rettes til ift. idrætsskole og evt. rull-projekt. Kan man lave 

energibesparende foranstaltninger?  

c. Udvalg: Kan vi bruge udvalg til noget - eksempelvis omkring økonomi? 

Fungerede fint ved arbejdsdag at arbejde i udvalg... Vi tager den op igen 

til efteråret efter SB-valg.  

d. Øvrige  

   

   

   

   

1. Ændringer i årshjul  

- Morten og Mogens laver ændringer i årshjul.  



   

1. Principper for lejrskole   

-  Punktet udsættes til næste møde...  

   

8. Eventuelt  

   

9. Dagsorden til næste møde 3. juni  

-   Principper for lejrskole  

-  SB-valg strategi  

- SFO-forældreråd og ansættelse af SFO-leder  

- Nedsættelse af udvalg  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   


