
 

Skolebestyrelsesmøde den 10.december 2007  

 

Kl. 18-19 Kursus i skoleintra ved Finn Rasmussen. 

 

Afbud fra Jan og Peter 

 

Ad 1. 

Referatet godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 2: 

Skolemad – skolekantine – bevægelse og sundhed. 

Jan Vang introducerede et tilbud fra Århus kommune, hvor det er muligt at bestille skolemad over 

intra- nettet, under din skolebutik.borgerservice.dk.  Se bilag. 

 

Skolebestyrelsen indstiller, at Rundhøjskolen prøver at tilmelde sig denne ordning fra dags dato. 

Det har den betydning, at vi skal forny den  kontrakten , som vi lige har opsagt  

Der ud over vil vi arbejde med, hvad der skal sælges i skolens egen kantine 

Jan Vang og to fra skolebestyrelsen vil besøge det køkken, som er ansvarlig for levering af mad 

over nettet. 

 

Ad 3. 

Udvendig vedligehold ved Jan Vang. 

Se bilag, Vedligehold 2007 – 2017 

Jan afholder møde med service medarbejderne hver 14. dag. Se bilag, et eksempel på referat fra 

et teknisk møde den 19. september 2007 

 

Ad 4  

Indvendig vedligeholdelse 

Skolebestyrelsen har på sidste møde givet udtryk for, at beløbet skal sættes op i dette skoleår 

Der er fastsat et ekstra beløb på 100.000 kr. 

 

Det er skolen, der fastlægger driftsbudgettet for den indvendige vedligeholdelse. Kommunen har 

ikke lavet en fast struktur. 

Vi, som skole, vil arbejde på at lave en strategi ud fra et fastlagt skema., så det er muligt at få et 

miljøcertifikat. MT og JV ansvarlige. 

Vores tekniske chef Lars er på kursus i 14 dage for at få indsigt i mulige besparelser. 

Jørgen vil undersøge, om det er muligt, at får gratis support fra Århus kommune.  

 

Ad 5: 

Skolens økonomi ved jan Vang 

 

Se bilagene, orientering om regnskabet for skoleåret 2006/2007 og Budget 2007/2008- 

sammenholdt ramme og budget 2006/2007 

Vi skal fremover budgettere for et kalenderår. Vi kender endnu ikke ”rammen” for næste skoleår! 

Det skaber en vis usikkerhed, da der er mange ubekendte. 

I dette skoleår 2006/2007 forventer vi et lille overskud eller i hver tilfælde et budget, der går i nul 

Dette er en korrektion i forhold til sidste møde, hvor det blev meddelt, at vi ville have et 

underskud!! 

 

JV og MT vil komme med et forslag/oplæg til budget for kalender året 2008 på  

skolebestyrelses mødet i februar.   



I forbindelse med drøftelse af budget, faldt talen på, hvordan skolen kan opkvalificere vikar- 

ordningen og hvordan vi kan mindske udgiften til samme. Det vil være et indsats område vi vil se 

på fremover. 

 

Ad 6: 

Skolebestyrelsens arbejdsdag: 

 

Hvordan forbereder vi os?  

Kvalitetsrapporten 

Den lokale folkeskole – i en globaliserings tid ved Dorthe Kjærulff 

Brugertilfredshedsundersøgelse 

Kommunikation/eksternt og internt 

Vikardækning 

Programmet til den 5. januar laves af Jørgen, Mogens og Klaus, der mailes. Et står dog fast! Vi 

mødes kl. 10 i Plan B og den alvorlige del slutter mellem 18 og 18.30. 

 

Ad 7: 

Meddelelser ved MT. 

Der arbejdes videre med implementering af sprog og læsning i alle fag. 

 

Handleplan for kost og bevægelse sættes i gang på pæd. råds møde den 17. december 

 

Indskrivning til 0. klasse finder sted fra den 14. januar. Revidering af folderen er i gang..  

 

Fakta siderne er under revision, månedsbladet ligger på nettet fremover. Dog vil 0. klasse stadig få. 

papirudgaven. 

 

Der er ansat ny SFO leder, Thomas Kruse. Den store ”oprydning” er i gang og en forbedring er på 

trapperne, da Fritids hjemmet og SFO nu er en enhed. 

Indskolingens modellen skal revideres og SFO personalet skal integreres bedre. Der skal ske en 

optimering af indlæring og sociale kompetencer i indskolingen. Oplægget vil blive præsenteret på et 

skolebestyrelses møde i marts/april. 

 

EVT: 

Skolebestyrelsen er oprettet i lærerintra. Der ligger selvfølgelig etik bag denne adgang!! 

 

Mødet den 15. januar 2008 aflyses. 

 

Dagsorden til næste møde den 6. februar 2008. Husk at mødet begynder kl. 18. 

 

1. økonomi/regnskab 

2. Budget 

3. skolemad/kantine 

4. timefordelings plan 

5. Årsplan skolebestyrelsen 

 

Til orientering har Klaus fået ny mail adresse klaus@huskebiks.dk 

 

 

Hilsen 

susanne 
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