
Skolebestyrelsesmøde d. 21. januar 2009 
 

Ad 1 

Godkendt 

 

 

Ad 2 

MT orienterede om samtalen. Eneste problem er søgningen til skolen, dvs. der skal arbejdes med 

skolens image. Udvidelse af samarbejdet med institutionerne, skoleblad, pressegruppe – brug af 

ugeavisen, hjemmesiden er i gang med at blive revideret. Ellers positivt. 

 

 

Ad 3 

- Mål: Mindst en gang månedligt i pressen. Fast punkt på dagsordenen i sb – hvad er der sket 

siden sidst mht. presse. Vi har netop sendt en notits om teaterlinjen i 10.kl. 

- Skolens image tages op på arbejdsdagen 

- Hvordan måler vi, om det har rykket? 

- Måske skulle vi spørge dem, der vælger os, hvorfor de vælger Rundhøjskolen, frem for kun 

at spørge de, der vælger os fra.. 

-  

Ad 8  

Arb.dag:  

▪ Hvad er status – hvad har vi gjort? 

▪ Inspiration til kommunikation 

▪ Hvad gør vi fremadrettet? 

▪ Konklusion - plan 

 

Forslag: Input v. Kirsten Vestergård og Peter Kramer (workshop kl.12 – 16) – MT kontakter inden 

næste møde (husk opsummering fra sidst v Jørgen) 

Nye medlemmer er med på arbejdsdagen 

 

Ad 4 

Udskudt 

 

Ad 5 

Aftalen med Fjordsgade er opsagt. Vi vil selv lave mad i samarbejde med områdets institutioner. 

Yderligere information følger 

JV er sygemeldt, så de øvrige planer vedr. indretning af kantinen er lidt forsinket. 

 

Ad 6 

Et hjul med faste punkter, der gælder hvert år: 

 

August 

 

September  SFO-forældrerådet deltager. Planlægning af intromøder 

 

Oktober  Elevrådet. Kvalitetsrapport 

 



November   Planlægning af arbejdsdag 

 

December  Gennemgang af principper – evt. revidering. Evt. timefordelingsplan 

 

Januar Arbejdsdag 

 

Februar Timefordelingsplan, regnskab, økonomiprincipper  

 

Marts  

 

April  Opfølgning på arb.dag, nye indsatsområder 

 

Maj  Godkende økonomi, fagfordeling, skema 

 

Juni  Evaluering 

 

Huskeseddel: 

 

- status o. image 

- kantine-ordning 

- principper: kl.sammenlægning 

- opfølgning på indskolingsarbejdet 

- evt. distriktsfest/arr 

- evaluering af elite-idrætsprofilen, musik 

- traditioner 

- rengøring 

 

Ad 9 

- Orientering vedr. kost og bevægelse – projekt fra Rockwool-fonden 

- Konference ”Uddannelse og elitesport” d. 4. februar kl. 10-15.30 i Atletion – hvis man er 

interesseret i at deltage, tilbagemelding til Mogens 

- Ca. 29 indmeldte i kommende bh.kl. Sb vil gerne ringe til de børn, der har søgt andre skoler. 

Mogens tager liste med næste gang 

 

Ad 10 

Næste skolebestyrelsesmøde flyttes til d. 18. februar 

Opstillingsmøde 12. marts i forb. med skolefesten 

Arbejdsdag d. 18. april kl. 10. Mødet d. 14. april aflyses 

Skolebestyrelsesmødet i marts flyttes fra d. 2. til d. 18.marts, forældrerådet SFO inviteres 

Introaften for nye sb-medlemmer – dato findes d. 12. marts 

Næste møde: Timefordelingsplan, regnskabsafslutning, opfølgning på rengøring-

bygningsvedligehold, evaluering af elite-idrætsprofilen. kl.sammenlægnings-princip 

 

 

 

DK 

 

 



 

 


