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Referat af skolebestyrelsesmøde – med SFO-forældreråd 

 

Dato: Onsdag den 5. december 2018 kl. 17 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Birgitte Mouritzen, Jeanette Vinge Venderby, Kenn Larsen, Lise Bering 

Søby, Morten Lyhne Pedersen, Pernille Hjortkjær, Tine Obel Schmidt 

 

SFO-forældreråd – forældrerepræsentanter: 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Bine Herold, Per Anders Juul, Johnny Krarup 

 

Ledelsen: 

Lotte Søndergaard (skoleleder), Anders Hiran Christensen (viceskoleleder) 

Afbud fra: Forældrerepræsentanter, SFO-forældreråd: Lisbeth Appel Østergaard, 

Pernille Urup Ruban 

 

Fraværende u/ afbud: Forældrerepræsentanter, SFO-forældreråd: Kirsten Pouli-Rich,  

Tina Bødker Madsen 

 

Referent: Anders Hiran Christensen 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Nyt fra elevrådet 

3. Gennemgang af udkast til ny forretningsorden. Se bilag fra Pernille 

4. Oplæg omkring prøvehandling i Holme-Rundhøj v/ Tine og Pernille  

5. Medlemskab af Foreningen af skolebestyrelser i Aarhus Kommune – punkt fra sidste møde. 

Tilbagemelding fra Birgitte 

6. Mobiltelefoner (SFO-forældrerådet) se 

http://rundhoejskolen.skoleporten.dk/sp/p559750/foreside?pageId=61380dcf-e409-41cc-a641-

38e23c2ba29b 

7. Økonomi: Forventet regnskab 2018 

8. Gennemgang af Rundhøjskolens principper – se 

https://rundhoejskolen.skoleporten.dk/sp/file/73124c29-2ee3-45ce-acbb-87f9165950ff 

9. Meddelelser fra: 

10. Formand: Orientering fra møde med Skole og forældre v. Tine,  

• Skoleledelse: 

• Øvrige: 

• Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde (tirsdag den 15/1) 

 

-- 
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Referat: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

• Tine Obel Schmidt blev valgt som dirigent, Anders Hiran Christensen som referent. 

 

2. Nyt fra elevrådet 

• Eleverne i 8. og 9. klasse efterspørger udgangstilladelse. Begrundelsen er, at eleverne ofte 

oplever, at der ikke er mad nok i kantinen, og at portionerne er for små. Elevrådet synes 

maden er god, men lidt for dyr ift., hvad man får for pengene. 

 

Der er en generel holdning til, at det skal tilstræbes at der laves mad nok, så eleverne ikke 

behøver udgangstilladelse for at få frokost, da vi er bekymrede for den sundhedsprofil, vi 

som skole gerne vil være eksponent for.  

 

Der foreslås, at vi kontakter andre skoler for at høre, hvordan de løser kantinedrift.  

 

Elevrådet skal monitorere forslag til en ny struktur for bestilling og portionsstørrelser. De 

tager det op på næste elevrådsmøde. 

 

• Elevrådet vil gerne gøre mere opmærksom på det nye studierum, da elevrådet ikke synes 

det bliver brugt nok; højst sandsynligt fordi ikke alle elever er bekendte med at det 

eksisterer. De vil gerne reklamere for det ude i de respektive klasser.  

 

• Der ønskes et bord til studiemiljøet; der bevilges et bord (æstetisk udvalg). 

 

3. Gennemgang af udkast til ny forretningsorden 

• Baggrunden for revideringen er at sikre, at forretningsordenen er up-to-date. 

• Udkastet til ny forretningsorden blev gennemgået. 

• I forhold til udkastets forslag om, at SFO-forældrerådet skal være faste deltagere på 

skolebestyrelsens møde, var der en bekymring, idet fokus bør være på skoleorienterede 

spørgsmål. SFO’en repræsenterer særinteresser. Skolebestyrelsen repræsenterer også 

SFO’en. Det besluttes, at SFO-rådet ikke får en fast plads i skolebestyrelsen, men at de kan 

inviteres ad hoc; der er i øvrigt en åben invitation til møderne, og der er to faste 

fællesmøder mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet i løbet af året.   

• Dagsordener sendes til SFO og klub, så de kan vurdere, om de har lyst til at deltage. 

• Visioner for skolen kommer på førstkommende dagsorden. 

• Der efterspørges skriftlige kommentarer til forretningsordenen; deadline er d. 3.januar 

2019, som sendes til Pernille: pernillehjortkjaer@gmail.com 

 

 

4. Oplæg omkring prøvehandling i Holme-Rundhøj v/ Tine og Pernille  

• Oplæg via PowerPoint 

• Skolebestyrelsen melder tilbage, at de ikke ønsker at være værter for prøvehandlingerne i 

projektet ”Prøvehandling i aktivt medborgerskab i Holme-Rundhøj”, idet skolebestyrelsen 

ønsker at koncentrere kræfterne om arbejdet i bestyrelsen, hvor det også er muligt selv at 

have større indflydelse på den overordnede dagsorden.  

 

5. Medlemskab af Foreningen af skolebestyrelser i Aarhus Kommune – punkt fra sidste 

møde. Tilbagemelding fra Birgitte 

• Vi ønsker ikke medlemskab. 

• Skoleporten ift. skolebestyrelsen skal opdateres ift. formand. 
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6. Mobiltelefoner (SFO-forældrerådet) se 

http://rundhoejskolen.skoleporten.dk/sp/p559750/foreside?pageId=61380dcf-e409-41cc-a641-

38e23c2ba29b 

• Ingen fra SFO er repræsenteret, så de kan genindstille punktet, hvis det ønskes. 

 

7. Økonomi: Forventet regnskab 2018 

• Det forventede regnskab for 2018 viser et merforbrug på 800.000 kr. for skolen. Det er 

vigtigt, at hvis den overvejende del af merforbruget stammer fra ombygningen til 

personalerummet, skal det fremgå af det forventede regnskab. Der var kalkuleret med et 

merforbrug som en del af den samlede økonomi. SFO´s forventede regnskab viser et 

merforbrug på 300.000 kr., som især kan forklares ved færre børn i SFO fra skolens 

specialtilbud. 

 

8. Gennemgang af Rundhøjskolens principper – se 

https://rundhoejskolen.skoleporten.dk/sp/file/73124c29-2ee3-45ce-acbb-87f9165950ff 

• Punktet blev udsat. 

 

9. Meddelelser fra: 

• Formand: Orientering fra møde med Skole og forældre v. Tine 

• Skoleledelse: Gennemgang af ny ledelsesstruktur:  

> Indskoling (1-3. kl.) + SFO: Lise Meyer 

> Mellemtrin (4.-6.kl.) + specialklasser: Ny ansættelse 

> Udskolingen (7.-10. kl.): Anders Hiran Christensen 

Øvrige: De skolebestyrelsesmedlemmer, som ikke længere har børn på skolen, skal have 

adgang til intra. 

 

10.  Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde (tirsdag den 15/1) 

• Vi skal på rundvisning på skolen til næste skolebestyrelsesmøde. 

• Hvordan arbejder vi med klasserumsledelse? 

• Er ESAA forfordelt? Og hvordan italesætter vi ESAA? 
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