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1. Ordstyrer: Michael Brandt  
2. Præsentation af SFO-forældreråd og nyt derfra.  
● RULL-midler diskuteret – MT talte om visioner for hele område 10, hvor 

der ligger rigtig mange penge. De store visioner tages først i betragtning, 
og ud fra det søges til mini-rull. Mini-rull kan søges til fornyelse i forhold til 
lokal udviklingsplan LUP. Rundhøjskolen har søgt midler herfra til 
bibliotekshave m.m.  

● Skolebestyrelsen tager stilling til, hvad eventuelle penge skal bruges til. 
Formanden mener ikke, SB har været med i beslutningen om, hvad 
pengene skal bruges til. SB har været med i beslutningen i tidligere tider.  

● Hvordan inddrages SFO i disse midler? SFO repræsentanter er ikke med i 
beslutningen umiddelbart. Der er altid mulighed for at komme med ønsker 
til budgettet…  

● SFO-forældreråd vil gerne komme med specifikke ønsker til budgettet til 
SB.  

● Ændringer i SFO-legeplads skal ske i samarbejde med Byggeren.  
● Det er vigtigt, at legeplads ved SFO og det ydre er pænt, når der kommer 

”nye” forældre til skolen.  
● Opfordring til forældrerådet om at lave en vision for SFO.  
● 1. oktober er der valg til SFO-forældreråd.  
● FOLF har også midler til diverse gøremål.  
● Små ændringer kan gøre området ved SFO mere attraktivt…  

   

   

   

   

   

   

   



   

   

1. Revidering af årshjul.  
Sættes ind i SB-mappen.  

   

August  

   

September                         Planlægning af intromøder  

   

Oktober                         Kvalitetsrapport  

   

November                          Planlægning af arbejdsdag  

   

December                         Evt. timefordelingsplan  

   

Januar              Timefordelingsplan, Regnskabsafslutning, 

kvalitetssamtalen og opfølgning på den - status o. image, 

kantine-ordning, kl.sammenlægning  

   

Februar              Fagfordelingsprincipper, Skemaprincipper, 

planlægning af distriktsfest, evt. forældrearrangement, 

elevrådet  

   

Marts              Økonomiprincipper, opfølgning på rengøring - 

bygningsvedligehold, traditioner, ev. på elite-idræts-profilen  

   



April                         Nye indsatsområder, opfølgning musik, kommunikation-

opfølgning  

   

Maj                         Godkende økonomi, fagfordeling, skema  

   

Juni                         Opfølgning på indskolingsarbejdet  

   

   

   

   

   

1. Planlægning af intromøde.  
● Pjecer til nye forældre.  
● Info på hjemmeside.  
● Niels Egelund kommer evt. til intromøde i december.  
● Der skal være klar tale fra alle deltagere på mødet.  
● Der skal være nærhed for deltagerne.  
1. Revidering af principper  
Bilag udleveret af MT  

● Timefordeling – godkendt!  
● Fagfordeling – godkendt!  
● Lejrskole – rettelser til teksten noteret af MT – retningslinier for 

indsamling af penge til lejrskole i forældregruppen efterlyses – forældrene 
står suverænt for denne indsamling – Bornholmturen skal være gratis – 
principper omkring sponsorater m.m. i forbindelse med lejrskole tages op, 
når dette princip skal revideres – godkendt!  

● Overgangsordning for nuværende 2. kl. – så 2010 – 2011 kommer 2. og 
3. kl. på lejrskole.  

1. Image og kommunikation  
● MT og DK kommer nu på besøg i alle klasser ved forældremøder.  
1. Meddelelser  
● Formanden skal til RULL-seminar d. 5/11.  



● Dialogmøder på Grøndalsvej 2, mandag d. 5/10 – samme dag er der SB-
møde. Der skal evt. sendes en delegation til dette!? Michael Brandt og 
Ledelse deltager.  

● Kontoret ligger underdrejet – klarer sig med hjælp fra kolleger og senere 
ansættes evt. vikar!?  

● Elevskabe og lærerskabe med mekanisk lås kommer i løbet af efteråret – 
nytår. Depositum bliver: 250 kr. + 50 kr. for vedligehold og omkodning.  

● Store trivselsdag 2/10 – trivselsundersøgelse udarbejdes.  
● SB-valg ændres så perioden følger skoleåret m.v. i henhold til brev fra ÅK.  
● Pædagogisk aften mandag 21/9 kl. 19 – 21, SB inviteres hermed til dette 

arrangement.  
1. Evt.  
● Skolens holdning til længere udeblivelse fra undervisningen? Skolen 

handler i disse situationer og samarbejder med socialforvaltningen.  
● Gul gang bliver malet snarest…  
Punkter til næste møde:  

● FOLF  
● Revidering af principper – 3 nye  
● Kvalitetsrapport  
   

   


