
                                               

Skolebestyrelsesmøde den 21. maj 2008  

 

Referent Claus 

 

Afbud fra Jan og Peter 

 

1. Referat fra sidst godkendt 

 

 

2. Samarbejdsaftale: Skolebestyrelse/ forældrerådet i SFO (punkt 4) 

                                                                                                                      

            MT orienterede om udkast til samarbejdsaftale, gældende for Rundhøjskolen. 

Der kunne vedlægges et bilag, indeholdende regler for beslutningskompetencer. Der er 

rettelser til forslaget B1 B2 og B3.  

B1: En etårig aftale, som kan genforhandles. På skolebestyrelsesmøderne skal der altid være 

en repræsentant fra SFO 

B2: efterår rettes til maj måned 

B3: arbejdsdag i januar med åben invitation. 

Rettelser udsendes på mail, TK, så der er mulighed for indsigelser 

 

I forbindelse med bilaget ansættelsesprocedure er der et par rettelser, TK udsender rettelser 

på mail, så der er mulighed for indsigelser 

 

 

 

3. Elevrådet: 

            Elevrådet er inviteret med til skolegårdsmøde. Elevrådet arrangerer en fælles dag for alle. 

            MT har talt med Gillian Godette (elevrådskontaktperson) 

            Rengøring er drøftet med Jan Vang, Det er vigtigt, at vi følger op på en løsning på  

            rengøringsproblemet. 

            Vi konkluderede, at punktet rengøring kræver - at alle har fokus på emnet- Der skal laves en     

             handleplan. JV indkalder elevrådsformanden, elevrådskontaktpersonen rengøring og  

             formanden for skolebestyrelsen, evt. tirsdag den 3. juni fra kl. 8 til 9. 

 

4. Se punkt 2 

 

 

5. Valgfagsordningen. 

               Spørgsmålet om valgfaget fransk var fremme ved sidste møde. Skolebestyrelsen kan         

               vedtage et princip, som gør, at vi kan tilbyde fransk. MT vil se på sagen og vende tilbage  

               på et senere møde i skolebestyrelsen 

         Der blev udtrykt ærgrelse over, at valgfagsudbudet her på skole er blevet for snævert! 

         Det skal dog nævnes, at vi i forbindelse med vores indsatsområder har valgt at prioritere  

         musik, idræt og hjemkundskab. 

 

6. Skolens sundhedspolitik 

Lena orienterede om de foreløbige tiltag i forbindelse med vores kostpolitik. 

Lena anbefaler: 

At rammerne forbedres (miljø, cafe’ m.v.) Plan for forbedring og økonomi tænkes igennem 

PR ved forældremøder!!  



Elevrådet kunne være garant for, at der er fokus på kvalitets vurderinger. 

Måske kunne vi udnævne dem til ”testpiloter” 

Eleverne kunne få mulighed for at tage en bestillingsseddel med hjem. 

 

SA orienterede om, at procesplanerne vedrørende mad og måltider/kost og bevægelse. 

Planerne vil indenfor nærmeste fremtid ligge på skole intra til gennemlæsning. 

Punktet tages op til næste møde, hvor elevrådet selvfølgelig inviteres 

 

7. Skolens økonomi: 

MT orienterede om Rundhøjskolens økonomi. Det viser sig, at vi hvert år nu skal afdrage 

500.000 kr. om året på vores gæld. Vi kan drive en god skole med den økonomi, der 

foreligger. 

Der er en ”lille” reservekonto, som helst ikke skal røres!! Alt er timet og tilrettelagt 

Dog skal MT kigge økonomi posterne igennem, så vi har mulighed for at forbedre 

rammerne og kostpolitikken på Rundhøjskolen. 

Punktet tages op næste gang.  

 

8. EVT. 

Næste års møder. MT kommer med et udspil til næste møde. 

Dagsorden og dato for næste møde: 

 

Torsdag den 19. juni 19.15 i mødelokalet 

Dagsorden: 

            Opfølgning på rengøring 

            Forbedring af ”spise” miljø 

            Næste skoleår; mødedatoer 

            MT smørrebrød 

            Kommunikationsfolder 

 

 Fausi orienterede om at SFO’en gerne vil være medbetaler ved indkøb af  lydudstyr til 

arrangementer 

             

MT orienterede om, udkastet til Århus kommunes Børn og unges politik. Der forventes et hørings 

svar fra skolebestyrelsen 

Vibeke Borgbjerg har indvilget i at gennemlæse rapporten og komme med et høringssvar til næste 

møde 

 

SA orienterede om skolens kommunikationsfolder, som nu er lagt på intra. Alle fik et eksemplar 

med hjem til gennemlæsning 

 

Hilsen 

Susanne 

             

             

 

             

 

 

 

 

 



 


