
Skolebestyrelsesmøde d. 21. oktober 2008  

 

 

Referat  

 

 

Ordstyrer: Jørgen  

 

 

Årshjulet for indskoling:  

Inspirationsaften og folder ligger i starten af oktober.  

Der arbejdes videre med muligheden for gensidige besøg mellem børnehave og skole.  

Sb deltager i intromødet i december.  

Der laves kort ”referat” af inspirationsmødet, som sendes ud i et opfølgningsbrev 

sammen med billeder, billetter til Luciafesten, oversigt over arrangementer i skole og 

SFO  

 

 

Procesplan for Rundhøjskolen 2012, kommentarer fra sb:  

Plejer vi igen bredden – går vi efter laveste fællesnævner?  

Undervisning for ALLE børn – men hvilket signal sender vi til de stærkeste familier?  

I forhold til rullende skolestart er det vigtigt at være opmærksom på trygheden i 

relationerne.  

Læringsstilene skal både bruges til at skabe trivsel i indskolingen og til differentieringen 

senere i skoleforløbet  

 

 

Vikarproblematikken:  

Skal overbygningen have fri? Så kan man evt. efterfølgende give erstatningstimer. 

Ansvar for egen læring  

7. kl. fri i ydertimer.  

Kun ved sygdom af længere varighed sættes der vikar på  

Når der er lavet en vikarplan, skal den følges. Vikaren skal melde tilbage.  



Princippet formuleres af skoleledelsen, sendes ud til sb og træder i kraft. Proceduren 

drøftes på lærermødet 27/10  

 

 

Klassesammenlægningsprincip:  

Det nuværende princip rettes til sprogligt  

Der tilføjes en procedure mht. selve sammenlægningen og kommunikationen: Klasserne 

dannes i samarbejde mellem teamet og skoleledelsen. Ingen fortrydelsesret – kun den 

almindelige ifølge folkeskoleloven… delingen er lavet på en faglig vurdering. 

Skoleledelsen har ansvaret for sammenlægningen. Princippet vendes på lærermødet inden 

vedtagelse  

 

 

Ny formand: Morten, Ny næstformand: Kenn. MT laver dagsorden til næste gang – på 

næste møde aftales årsplan m.v.  

 

 

Udsat til næste gang  

 

 

Meddelelser:  

Formand: Hjemmesiden er forældet mht. sb. Linket (Ivan) lukkes. RULL-projektet – 

Fremsyn Århus. En pulje man kan søge penge fra til etablering af læringsrum i distriktet. 

Hænger godt sammen med planerne om arbejde med læringsstile  

Skoleledelse: Høringssvar på udlægning af specialundervisningsmidlerne. Kommentarer 

inden en uge. Kvalitetssamtale med områdelederen – dato 9/12 kl. 16-18 – Morten 

deltager fra sb  

 

 

Evt  

 

 



Dagsorden til næste møde:  

 

 

Hvordan arbejder vi i sb fremover – sb´s årsplan incl. arbejdsdag  

Vedtagelse af principper  

 

 


