
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde den 12. marts 2008  

 

Referat: 

 

Ad 1: Godkendelse af referat fra 6. februar: 

Godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 2: Regnskab 07 og budget 08: 

Bilag vedlagt referatet. 

JV gennemgik regnskabet fra 1/8 2006 til 31/12 2007 

Bilag for budgettet for 2007/2008 er vedlagt. 

 

Ad 3. Kommende skoleår 

Timeplansfordeling, kursuspolitik m.v. 

MT orienterede om forslag til kommende timefordelingsplan. Endelig plan vil foreligge til næste 

skolebestyrelses møde. Nærmere besked følger. 

 

 

Ad 4: Orientering om arbejdet med ”ny skolekantine” 

Lena, Jan og Aino har været på besøg på Fjordsgade Skole for at orientere sig om deres sortiment. 

Det så rigtig godt og indbydende ud, og vi er nu klar til at udbyde mad over nettet efter påske. 

Tilbage står, at vi skal beslutte, hvad der, som supplement til netbaseret handel, skal sælges i 

kantinen. Da der er indgået en købsaftale med Århus Kommune, har vi forpligtet os på at købe, al 

det der skal sælges i vores kantine, fra Fjordsgade Skole. Aftalen er gældende for et år. 

Udvalget, i samarbejde med Lilli og Jan, laver et forslag til, hvad der skal sælges som supplement i 

vores kantine. 

SA taler med initiativgruppen om ovenstående. 

   

 

Ad 5: Skolens pædagogiske udviklingsplan og indskolingsområder 

Bilagene ligger på skolens hjemmeside. 

Indsatser indenfor musik, idræt og 

indenfor læring, faglighed og sociale kompetencer 

På hjemmesiden vil alle igangværende og kommende indsatser være beskrevet 

 

 

 

Skolen vil kendes på trivsel og læring 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ifølge  Brugerundersøgelsen fremgår det, at forældre har fokus på. 

• Forældresamarbejde 

• Faglighed 

• Mobning 

• Fysiske rammer 

 

 

Mogens orienterede om 2 store tiltag, Plan store B og Plan lille b. Tiltagene er primært begrundet i, 

at Rundhøjskolen skal være et godt sted at være for alle elever på Rundhøjskolen. 

 

 

Ad 6: Meddelelser 

Skolebestyrelsesformanden: 

Referat fra elevrådsmødet. Det er mere end vigtigt, at elevrådet bliver hørt 

Gillian og en repræsentant fra elevrådet skal have foretræde 

MT sørger for, at referat og dagsorden ligger på skoleportalen 

 

Det oplyses, at skolen igennem ”Kloge m2 Puljen” Real Kredit Danmark har ansøgt om tilskud til  

klatrenet i skolegården. 

 

Byrum i Århus! Kan vi byde ind med gode ideer. Brug de områder der er i nær miljøet. Peter og 

Mogens holder øjne og ører åbne. 

 

Skoleledelse. 

0. klasse, vi ved endnu ikke besked      

 

Ad 7: Eventuelt  

 

Dagsorden næste gang: 

 

1. Sundheds politik  

2. Budget/økonomi-ambitioner  

3. Elevrådet status. 

4. SFO leder Thomas Kruuse inviteret 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne 

 

 

 


