
                                                                                
 

Arbejdsdag skolebestyrelsen den 5. januar 2008                     
 

• Hovedtemaet er Rundhøjskolens Image. 

 

• Målet er udvælgelse af to emner til videre bearbejdning  

 

Peter indledte med en præsentation af begrebet brainstorm og regler derfor. 

 

• Byd ind 

• Vær ikke fordømmende, 

• Byg på hvad andre har sagt 

• Vær visionær  

• Jo flere ideer jo bedre 

 

Hvad siger ejendomsmægleren? (oversat, hvad er det der ”sælger”), hvad er det, vi vil kendes 

på? Brainstorm. 

 

Trivsel, social, min skole, vores skole, engagement, fællesskab (passer på hinanden)  

musik, sport (guldmedaljer, tiltrækningskraft) faglighed, initiativ, elitesport, sund skole, lyst, 

mod (visionær, traditioner, anarki) uafprøvet, iderig, muligheder, lokal, lærer noget, gode 

karakterer, læringsstile, barnet i centrum 

 

Hvad er det, der skal til for, at Rundhøjskolen skiller sig positivt ud fra andre skoler? 

Hvorfor skal dit barn gå på den lokale skole Rundhøjskolen? 

 

Hver enkelt deltager fik til opgave at vælge 3 image hovedoverskrifter, som kunne være 

medvirkende til at skolen får et positivt image. 

Begreber som trivsel, faglighed og læring blev debatteret livligt 

 

Efter pausen præsenterede Jørgen et uddrag fra Dorthes opgave, som indikerede, at vi er 

nødt til at have fokus på Rundhøjskolen, som et positivt tilvalg og ikke en skole man vælger 

fra.  

 

 

 

 

Herefter blev deltagerne enige om, at vi fremover skal arbejde med: 

 

 

                                               TRIVSEL OG LÆRING 

 

 

 

 

                      Idræt/bevægelse/              musik                          faglighed 

                                   Sundhed 

 

 



 

Opgaven lød efterfølgende på, at grupperne skulle komme med et bud på, hvordan man 

fremmer/stimulerer skolens image og skole/hjem samarbejdet i forhold til trivsel og læring 

via idræt/bevægelse og sundhed, og musik 

 

Forslag fra grupperne. 

 

Musik:  

Skole oplevelse, anerkendelse, tiltrække gode lærere, personlige sejre, strategier som giver 

mulighed for bedre indlæring, 

Musik kan fremme forståelsen for fællesskab og give selvtillid 

Fastholde musiske arrangementer 

Øvelokaler, forældre drevet 

Frivillige medarbejdere (elever/forældre eller andre) 

 

 

Idræt: 

Skabe rollemodeller, tiltrække gode lærere, skabe en sundhedspolitik, efterstræbe daglig 

motion, succes oplevelser, anerkendelse, (bedre indlæring), skolemiljøet skal legalisere leg 

Bevægelse i flere timer og i alle fag 

Stimulering for dem, der vælger bevægelse fra 

Kantinen kan kun tilbyde det, vi kan stå inde for 

Flere vand automater/fontæner 

Der skal være MANGE tiltag, der fremmer lysten til at leve sit liv sundt 

 

 

 

I grupperne drøftes efterfølgende spørgsmålene: 

 

Hvad er det, vi vil måles på? 

Nødvendige aktiviteter 

Aktivitetsplan 

 

Grundet tidsplanen, skal der i grupperne primært være fokus på ”nødvendige aktiviteter” for 

at tiltagene skal/kan forbedre skolens image. 

 

MUSIK 

 

• Etablering af øvelokaler for skolens elever 

• Forældre/elever kan tilbyde frivillig musikundervisning i skolens lokaler 

• Nedsættelse af initiativgruppe, som arbejder med form og ideer til implementering af 

musik i (alle) fag. 

• Inddragelse af ungdomsskolen (medspillere) 

• SFO skal have fokus på musik 

• Læseplan for obligatorisk musik  (pixi udgave) 

• Læseplan for frivillig musik (pixi udgave) 

• Idèkatalog for musik i alle fag 

• Flere fester + musikdag 

• komponistdag 

 



IDRÆT: 

 

• Skolens faciliteter skal udnyttes optimalt – hvilket naturligt medfører, at skolegården 

skal være et bevægelses rum, hallen skal være åben i frikvartererneGangene kan/skal 

være aktivitets rum. Kort sagt,  bevægelsesegnede lokaler 

• Idrætstimerne skal have et indhold, der tilgodeser alle. Genskabelse af skolens egen 

læseplan i idræt (pixi) 

• Implementering af en modig/radikal sundhedspolitik 

• Ernærings rigtigt kantineudvalg 

• Idèkatalog for bevægelse i alle fag 

• Læseplan for 20 minutter bevægelse om dagen (teams) 

 

 

 

Efterfølgende skal det afgøres, hvilke tiltag der skal sættes i søen og hvornår. 

 

SA/MT/TK laver til næste skolebestyrelses møde den 6. februar et oplæg/opgavekatalog 

omkring faglighed. 

 

Ligeledes laver musik og idrætsudvalg et udkast til hvorledes musik/idræt underbygger 

trivsel og læring. 

 

I marts vil SA/MT/TK sørge for at der foreligger en prioritering af indkomne forslag i de tre 

opgavekataloger 

 

I april/maj, status for etablering af initiativ grupper og en orientering om, 

hvordan skolebestyrelsen holder fast i en positiv udvikling (radar) 

 

I juni, forslag til SMTTE model for kommende indsatsområder. 

 

Skolebestyrelsen vil være garant for en lille appetitvækker, (link til referat) 

 

 

Hilsen herfra 

 

Susanne 

 

 

 

 

 


