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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 17 

Sted: Mødelokale F, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Birgitte Mouritzen, Kenn Larsen, Tine Obel Schmidt 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Per Anders Juul, Trine Rohde 

 

Ledelsen: 

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

Afbud fra: Forældrevalgte: Jeanette Vinge Venderby, Lise Bering Søby,  

Morten Lyhne Pedersen, Pernille Hjortkjær 

Fraværende u/ afbud:  

Referent: Anders Hiran Christensen 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Gennemgang af udkast til ny forretningsorden 

3. Forældrehenvendelser – hvordan tackler vi dem? 

4. Hvad er et princip? – diskussion i et fremadrettet perspektiv 

5. Gennemgang af Rundhøjskolens principper 

6. Sund kost – forslag til tilføjelse til nuværende principper 

7. Bring Your Own Device (BYOD) – forslag til ændring 

8. Meddelelser fra formand og skoleledelse 

9. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde (onsdag den 5/12) 

 

-- 

 

1. Valg af dirigent og referent 

• Birgitte Mouritzen blev valgt som dirigent, Anders Hiran Christensen blev valgt som referent. 

 

2. Gennemgang af udkast til ny forretningsorden – se bilag fra PH 

• Punktet blev udsat pga. afbud fra Pernille Hjortkjær, som arbejder på udkast. 

 

3. Forældrehenvendelser – hvordan tackler vi dem? 

• Vi har fået en henvendelse vedr. nomineringer til sidste skoledag; hvordan håndterer vi det?  

Når vi får disse henvendelser, kan praksis, retningslinjer og procedurer drøftes - og 

efterfølgende kan principper formuleres/ændres i skolebestyrelsen, men udmøntningen af 

disse er et skoleledelses-anliggende. 

• Er det henvendelser, som vedrører daglig skoledrift, skal de sendes videre til skoleledelsen.  

 

4. Hvad er et princip? – diskussion i et fremadrettet perspektiv 

• Se skolens hjemmeside, hvor principperne ligger. 

Der blev tilføjet ”og pædagogerne” under ”Hvad er et princip” → ”Eksempler på områder, 

som principper vedrører” – i punktet ”Arbejdets fordeling mellem lærerne”. 

http://rundhoejskolen.skoleporten.dk/sp/file/ee953961-4759-4f79-86f3-c41923fab6bb
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5. Gennemgang af Rundhøjskolens principper 

• Vi gennemgik de første tre principper: 

o Elevers deltagelse i politiske og religiøse arrangementer – ingen ændringer 

o Elevers mulighed for at tjene penge ved at arbejde for humanitære organisationer – 

ingen ændringer 

o Fagfordeling 

▪ I linje 2 udskiftes ”undervisningsmuligheder” med ”lærings- og 

trivselsmuligheder”. 

▪ Under dot 2 skal stå: ”Dernæst kommer prioriteringen af lærernes læring, 

trivsel og linjefagsdækning”.  

▪ Under dot 3 skal stå: ” Relationerne er vigtige. Det tilstræbes derfor, at der er 

få lærerskift i løbet af skolegangen, og at hovedlærerne ikke skiftes på samme 

tid.”. 

 

6. Sund kost – forslag til tilføjelse til nuværende retningslinjer (BH/LS) 

• På vores hjemmeside har vi en sundhedspolitik, men skolen savner eksplicitte muligheder for 

at forbyde slik, sodavand, chips og energidrikke. Der var derfor opbakning til at tilføje 

følgende til sundhedspolitikken: ”Slik, sodavand, kager og energidrikke må ikke nydes på 

skolens område i skoletiden, med mindre der er tale om en særlig, fælles begivenhed” 

• Forældrerepræsentanter problematiserer, at børnene køber bl.a. slik og sodavand i klubtiden. 

 

7. Bring Your Own Device (BYOD) – forslag til ændring (LS) 

• Skolen foreslår iht. forventninger fra Børn og Unge følgende ændring til teksten om BYOD på 

Rundhøjskolen: ”elever fra og med 5.klasse opfordres til at medbringe eget it-udstyr. Det vil 

ofte være it-udstyr, som er bedre end det, skolen kan stille til rådighed.” 

• Forslaget blev godkendt af skolebestyrelsen. 

 

8. Meddelelser 

• Fra formand:  

o Ingen 

• Fra skoleledelse:  

o Per Lübbert er stadig sygemeldt (frem til 1/12-18). Pers opgaver varetages af Anders 

(specialklasser) og Lotte (SFO). I SFO’en er medarbejdere gjort til procesansvarlige. 

o Møde er afholdt i følgegruppen til forskningsprojektet vedr. ordblinde i udskolingen.  

Alle har været dybt imponeret over indholdet og de foreløbige resultater bl.a. 

Videnscenter for Læsning. 

 

9. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde (onsdag den 5/12) 

• Samsøgades Skole har meldt sig ud af Foreningen af skolebestyrelser i Aarhus Kommune 

(FSAA). Skal vi fortsat være medlem? Har det værdi for os? Birgitte undersøger nærmere. 

• Næste møde er onsdag den 5. december 2018 kl. 17.15 

o Vi sender mødekalenderen ud med dette referat.   

o Dagsorden: Udgåede punkter, revidering af forretningsorden og gennemgang af 

principper. 

 

https://rundhoejskolen.skoleporten.dk/sp/256181/foreside?pageId=3ed1ae50-7cba-41b2-8f87-17433f5b2d82
https://rundhoejskolen.skoleporten.dk/sp/p559836/foreside?pageId=2945b325-36bb-4b4f-b834-ce42efb82a2f
https://rundhoejskolen.skoleporten.dk/sp/p559836/foreside?pageId=2945b325-36bb-4b4f-b834-ce42efb82a2f

