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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Onsdag den 26. september 2018 kl. 17 

Sted: Mødelokale F, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Birgitte Mouritzen, Jeanette Vinge Venderby, Morten Lyhne Pedersen, 

Pernille Hjortkjær, Tine Obel Schmidt 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Per Anders Juul, Bine Herold 

 

Ledelsen: 

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

Afbud fra: Forældrevalgte: Kenn Larsen 

Fraværende u/ afbud: Forældrevalgte: Lise Bering Søby 

Referent: Anders Hiran Christensen 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Opfølgning på Budget 2019 for BU (LS) 

3. Gennemgang af forretningsorden (se skolens hjemmeside under forældre og skolebestyrelse). 

4. Drøftelse af skolebestyrelsens opgaver (alle) 

5. Erfaring fra de senere års skolebestyrelsesarbejdet på Rundhøjskolen set i et fremadrettet 

perspektiv (oplæg MP) 

6. Diskussion: ”Hvad vil vi arbejde med i skolebestyrelsen i 2018-19”? (alle) 

7. Meddelelser fra formand og skoleledelse  

8. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde (tirsdag den 23/10) 

 

-- 

 

1. Valg af dirigent og referent 

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

 

2. Opfølgning på Budget 2019 for BU (LS) 

• Besparelserne blev markant mindre end først antaget.  

• Gennemgang af spareforslag samt de forslag, som ikke bliver gennemført alligevel.  

• Gennemgang af forvaltningsorganisering, administrative fællesskaber samt gennemgang af 

de forskellige områder og skoledistrikter 

 

3. Gennemgang af forretningsorden (se skolens hjemmeside under Forældre og 

Skolebestyrelse) 

• Revidering af forretningsordenen. 

• I de tilfælde, hvor skolebestyrelsesmødet ligger parallelt med lærermøder, starter vi først 

skolebestyrelsesmødet kl. 17.15 

• Pernille vil revidere forretningsordenen. Input skal sendes 14 dage før, dvs. senest d. 9. 

oktober. 
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4. Drøftelse af skolebestyrelsens opgaver (alle) 

• Driftsopgaver vs. mere værdiorienterede drøftelser ift. pædagogisk og didaktisk retning. Det 

skal være en kombination af begge. 

• At vi ind i mellem kommer i helikopter-perspektiv (meta) for at sikre, at vi til stadighed kan 

tilbyde læring og gode rammer.   

• Drøfter vores profil; hvem vælger os til og fra? Som idrætsskole tror vi på, at bevægelse 

fremmer læring, men skal vi også (igen) have en mere musisk profil med skolekor osv.? 

• Kan og skal vi arbejde med opgaver ud over den afsatte tid ift. de 11 møder, der forlods er 

afsat?  

• At være en del af en skolebestyrelse kan anskues som om, at vi er politikere for alle skolens 

elever. 

• Vi drøfter faglighed i udskoling og indsatser eksempelvis ift. KCL og få synliggjort de positive 

historier. 

 

5. Erfaring fra de senere års skolebestyrelsesarbejdet på Rundhøjskolen set i et 

fremadrettet perspektiv (oplæg MP) 

 

• Diskussion: ”Hvad vil vi arbejde med i skolebestyrelsen i 2018-19”? (alle) 

Vi skal i dette skoleår drøfte en visionsafstemning, som vi i næste skoleår vil inddrage alle 

interessenter i, herunder forældre, ansatte og elever. 

 

6. Meddelelser fra: 

• Skoleledelse: 

o Afdelingsleder for SFO- og specialklasserne Per Lübbert Pedersen er p.t. sygemeldt. Pers 

opgaver er derfor fordelt i ledelsen. 

o Forældrehenvendelse vedr. ordblindhed og læseindsatser. Det står bl.a. ret grundigt 

beskrevet i Rundologien. 

 

7. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde (tirsdag den 23/10) 

 

 


