
SB møde d. 10. april 2008  

 

 

Afbud: Jan, Peter, Susanne  

 

 

Inviteret: Gillian (elevrådet)  

Thomas (SFO leder)  

Nyt medlem, Morten  

 

 

Ordstyrer: Lena  

 

 

 

 

Elevrådets status:  

 

 

Toiletter + bad problematisk  

Tavlerne i klasserne  

Der mangler kort i klasserne  

Lyden i filmlokalet  

Skolegården - hvorfor træer? Bane til løbehjul. Nye net til basketball.  

Kantinen er ikke hyggelig  

 

 

 

 

Svar fra Mogens:  



 

 

Ad.1 Brusehovederne er skiftet og der er malet.  

Toiletterne på skolen drøftes med elevråd + Jan én af de nærmeste dage.  

Eleverne skal sørge for at fodboldstøvlebadet bruges.  

 

 

Ad. 2 Tavler efterses og repareres hvert år, de skal løbende udskiftes med Smartboards.  

 

 

Ad. 3 Kort erstattes også af Smartboards  

 

 

Ad. 4 AV repareres straks, hvis man meddeler det.  

 

 

Ad. 5 Skolegårdsudvalget mødes i Maj. Elevrådet har bedt om mål i denne størelse.  

Net skiftes skiftes hvert forår.  

 

 

Prioritering er valgt  

Der undersøges pt. mange muligheder for yderligere finansiering, der håbes på ny asfalt 

og klatrenet.  

Nytænkning ang. forhold ønskes, evt. konkurrence, elevrådet tager det på næste møde.  

Louise Gade besøger skolen d. 6. eller 7. maj, elevrådet inviteres til mødet.  

Der planlægges elevrådsdag  

Succeskriterie: elevrådet spørges i sep/okt om det har hjulpet at komme i bestyrelsen.  



 

 

Thomas orienterede om nye arbejdsplaner og struktur i SFO – Bakken – Dalen – Plan b  

Samarbejdet med SFO forældrerådet tages næste gang  

Thomas deltager næste gang.  

Se bilag.  

Orientering til Rundhøjskolen’s skolebestyrelse torsdag d. 10. april 2008.  

 

 

Strategien har været: Orden på organisation og struktur for at få overskud og arbejdsro til 

pædagogisk udvikling.  

 

 

Arbejdstidplan: Arbejdet med en ny arbejdstidsplan er færdigt og vi 

implementere… I løbet af foråret gør vi os erfaringer og vi vil, hvis det 

er nødvendigt, justerer til skolestart.  

Planen skal så køre til nytår, hvorefter den evalueres primo januar.  

 

 

Ferieafvikling: De nye retningslinier for ferieafvikling træder løbende i 

kraft, da vi jo er nød til at honorere de aftaler som allerede er indgået. 

Evaluering næste år ultimo april.  

 

 

Pædagogisk udvikling: Det næste vi tager fat på bliver vores 

pædagogiske udvikling.  

Som en del af skolens samlede udviklingsplan, skal vi, i 

forlængelse af B&U’s indsatsområder og skolebestyrelsen’s 

principper (Imageforbedring med nøgleordne Trivsel & 

Læring), udarbejde målsætning, opgavekatalog og 

procesplaner for SFO’en.  



Vi har allerede lavet procesplan for Sprog & Læsning og vil 

straks tage fat på Kost & Bevægelse.  

 

 

Økonomi: Jeg har vendt vores underskud til et overskud på bare 4 måneder! 

;-) Det betyder formentlig at vi kan få ordnet vores køkken i Bakken 

alligevel, vi vil gerne kunne sige ja-tak til lønnet praktikant (betal for 19 

timer – få 30!), jeg kan give Plan b ”starthjælp” (5000,- kr.) og der vil 

måske også blive råd til kurser til understøttelse af vores nye opgaver og 

organisation.  

 

 

Til overvejelse: I pjecen om SFO-forældreråd lægges der op til et tæt 

samarbejde mellem forældrerådet og skolebestyrelsen. Der står blandt 

andet at I skal holde to fælles møder om året og der er også åbnet 

mulighed for at skolebestyrelsen kan uddelegere enkelte 

beslutningskompetencer til SFO-forældrerådet – et godt eksempel 

herpå kunne være ansættelsessamtaler.  

 

 

 

 

 

 

Budget og økonomi.  

Budget læses til næste gang.  

Skolen kan køre med 280. 000 til afbetaling af gælden de følgende år. Samtidig med 

skoleudvikling jf. bestyrelsens ønske (Mogens)  

Skolebestyrelsen vil få tilsendt redegørelse for hvordan de store budgetudsving opstår.  

Jan mailer.  

 

 



Det overvejes næste gang om fransk skal være tilbudsfag.  

 

 

Sundhedspolitik:  

 

 

Hvad skal indkøbes?  

Nye fysiske rammer  

 

 

Pga. af tiden udskydes punktet til næste møde.  

 

 

Meddelser ingen  

 

 

Evt. herunder dagsorden til næste møde d. 21/5 2008  

 

 

Elevrådet siden sidst, opfølgning  

Skolebestyrelsen / SFO forældreråd/samarbejde  

Valgfagsordningen i kommende skoleår.  

Skolens sundhedspolitik kontor mv  

Skolens økonomi redegørelse ang. budgetudsving.  

 

 



 

 

 

 

 

 


