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Protokol  

Tilstede Michael Viskum (formand), Lene Kjærgård, Jesper 

Jørgensen, Louise Kissmyer, Emma Ravn, Kathrine 

Holst Kjær, Vagn Tøttrup, Mette Schmith, Tenna 

Agger, Thomas Leth, Peter Behnk, Anders Munthe 

(ref.) og Kalle Kristensen 

Afbud Jens Jørgen Andersen 

Godkendelse af  

referat 

Godkendt, i.a.b. 

Punkter til dags-

orden 

 

1. Status på 

økonomien 

og første ud-

kast til bud-

get 2013 

(Peter, Tho-

mas) 

Orientering ved administrativ leder Peter Behnk og 

SFO-leder Thomas Leth 

 Status på 2012 økonomi (undervisning) – 

kort gennemgang, p.t. tyder årsresultatet 

på at lande på en balance meget tæt på 0, 

eller et mindre overskud på mellem 0 og kr. 

50.000 

 Status 2012 økonomi (SFO) – kort gen-

nemgang og orientering om bl.a. refusioner 

og børnetal. Også her tyder årsresultatet på 

et overskud, på op til kr. 50.000 

 Kort orientering om budget 2013: første 

udmelding er kommet og rammen ligger 

p.t. ca. kr. 27.000.000 

 Elevtallet er lidt højere pr. 5/9 12 end 5/9 

11. 

 Andelen er Dansk som andet sprog er faldet 

til 15,9% - hvilket betyder at vi få en min-

dre resurse på dette område. 

 Samlet er budgetrammen ca. 315.000 min-

dre end 2012 

 Budget 2013 er endnu ikke udmeldt for SFO 

 

2. Tema: IT og 

kommunika-

tionsstrategi 

Status: Administrativ leder Peter Behnk orienterer 

om hvilke dele af strategien der allerede er imple-

menteret 

 August: kursus for personale i elektronisk 

kommunikation. 

 Digitale informationsbreve fra indskoling, 

mellemtrin og udskoling 

 Kommunikationsudvalg i gang med koordi-
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nering. 

 November: alle lærere og pædagoger har 

fået stillet Ipad eller Netbook til rådighed 

(implementering og teknisk support i gang 

sat) 

Allerede planlagte indsatsområder 

 Minimum standart for brug af Intra 

 SMS modul – tidlig opstart (målrettet foræl-

dre vi ellers har svært ved at få med på In-

tra) 

 Forventningsafstemning vedr. kommunika-

tion – tænkes som fast punkt på forældre-

møder 

 Kommunikationsmedarbejder starter primo 

december 2012. 

 

Kort debat om kommunikationsstrategi – generelt 

vurderer bestyrelsen at skolen er på rette vej i 

forhold til kommunikationsstrategien. 

 

3. Sidste nyt fra 

legepladsud-

valget 

- Kort orientering om det forsatte arbejde 

med ny indretning af udearealer.  

- Meget spændende og interessant udkast 

- Præsentation af første 1. opsamlingsplan 

- Det planlægges at deltage i ”Drøm på sko-

legården” – mulighed for støtte til projektet. 

- Der udarbejdes materiale til fondsansøgning 

– opdelt i etaper.  

- P.t. vurderes at det samlede projekt vil ko-

ste omkring kr. 3. mio. 

- Forældrene på skolens inviteres med i pro-

jektgruppen – dels til at arbejde videre med 

visionerne bag men også til at rejse midler 

og søge fonde. 

 

4. Videreførelse 

af Skolens 

Facebook og 

Twitter sider 

- Bestyrelsen ønsker at siderne forsætter 

- Facebook siden kan sandsynligvis snarest 

flyttes over til kommunikationsmedarbejde-

ren – der har stor erfaring med dette me-

die. 

- Få den gode historie ud – hvordan gør vi 

det? 

- Udgangspunktet skal være skolens hjem-
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meside – derefter kan fx Facebook evt. ind-

drages. 

- Undersøge hvad andre skoler gør på Face-

book. 

  

Meddelelser  

5. Fra elevråd - Kampagne for en mere ren skole! Materiale 

indsamles og planlægning i gang 

- Pebernødder event – afvikles en mørk og 

regnfuld december mandag 

6. Ledelsen - Informationsmøde for kommende børneha-

veklasser afholdt den 17/11 og for første 

gang er der digital indskrivning 

- Skolestrukturen er endnu engang ændret, 

hvilket betyder at Rundhøjskolen forsætter 

som selvstændig skole. 

- Lokalt mellem Viby skolerne, begynder 

sammen at kikke fremad og undersøge mu-

lige samarbejdsfelter. 

- Ny arbejdstidsaftale for lærerne er indgået 

– en såkaldt KTO aftale, der i runde tal be-

tyder at lærerne skal undervise ca. en lekti-

on mere pr uge. 

 

Konkrete sager  

 - I.a.b. 

Eventuelt  

 - I.a.b. 

  

Bemærkninger - Bestyrelsen ønsker tage en debat om (og 

eftersyn af) elevplanernes form og indhold 

(måske også i relation til ny arbejdsaftale) 

 


