
Skolebestyrelsesmøde d. 11. juni 2009  

   

Referat  

   

Afbud fra Peter og Aino  

   

   

Ad 1  

Ordstyrer: Morten  

   

Ad 2  

Referat godkendt  

   

Ad 3  

Gennemgang af principper:  

Revideringsplan:  

1. møde: Skolens struktur og virke  

2. møde: Praktiske forhold  

3. møde: Skole/hjemsamarbejdet  

   

Sb forbereder sig på principperne inden hvert møde. Evt. mail spørgsmål e.l. inden mødet, så MT og 

DK kan forberede noget  

   

Ad 4  



Skolens lokale udviklingsplan:  

Bliver lagt ud på hjemmesiden, så alle kan læse det, men hvis vi skal nå ud over scenekanten med det, 

er der brug for en Pixi-udgave/”oversætter-dokument”. Også af hensyn til kommunikationen udadtil og 

med fokus på image, trivsel og læring.  

Jørgen vil tjekke igennem, om tidligere aftaler – jf. arbejdsdag sidste år – også er en del af 

udviklingsplanen  

Pixi – udgaven: Det grundlæggende for Rundhøjskolen er, at vi har en god skole, men at vi har en 

image-udfordring. Derfor arbejder vi med trivsel og læring. Herunder musik, bevægelse og faglighed. 

Skal kommunikeres ud i den rette ånd.  

En overordnet struktur – hvor kommer det fra? Herunder fx kvalitetsrapporter, sb-undersøgelser, 

tilfredshedsundersøgelser, sb-arbejdsdagen… Arbejdsdokument - navigationsdokument.  

Overblik, sammenhæng og kommunikation.  

Prioritering.  

Punktet skal på næste sb-møde – ledelsen fremlægger her et forslag til et navigationsdokument og en 

pixi-udgave  

   

Ad 5  

Sund Skole-nettet (www.SundSkoleNettet.dk). Thomas Kruuse orienterede.  

   

   

Ad 6  

FOLF. Ingen forældre er repræsenteret. FOLF har penge fra Addit-salget – renterne bruges til 

lejrskoler. Kunne FOLF på en eller anden måde hænge sammen med sb?  

100 medlemmer på nuværende tidspunkt.  

Kan engagementet genskabes? Ideen skal gentænkes – her kan sb hjælpe. Først og fremmest skal 

medlemmerne aktiveres – fx inviteres til et arrangement, hvor man så også kan forsøge at mobilisere 

medlemmerne. Sammen med kontingent-indkrævning inviteres til sammenkomst – ”wake-up-call”  



Kan de bruges i forbindelse med profilering af skolen – fx arrangementer, foredrag?  

MT er kasserer – det skal der laves om på.  

   

   

Ad 7  

Mødedatoer: 19/8, 17/9, 5/10, 10/11, 9/12, 7/1, 8/2, 9/3, 5/5, 3/6  

Tidspunktet flyttes til kl. 18 – 21. (spisning fra 17.45)  

   

Ad 8  

Meddelelser  

Hjemmesiden er forhåbentligt færdig til efter sommerferien  

   

Ad 9  

Evt.  

Punkter:  

   

• LUP  

• Sept: Folf – gode idéer, invitation til arrangement  

• Image  

•    

   

   

   

   



   

   

   

   

 

 


