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Referat af skolebestyrelsesmøde – med SFO-forældreråd 

 

Dato: Onsdag den 29. august 2018 kl. 18 

Sted: Mødelokale F, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Birgitte Mouritzen, Kenn Larsen, Lise Bering Søby, Morten Lyhne 

Pedersen, Pernille Hjortkjær, Tine Obel Schmidt 

 

SFO-forældreråd: 

Kirsten Pouli-Rich og Pernille Urup Ruban (forældrerepræsentanter) 

Per Lübbert Pedersen (ledelsesrepræsentant) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Per Anders Juul, Bine Herold (fra 19.10) 

 

Ledelsen: 

Lotte Søndergaard (skoleleder)  

Afbud fra: Forældrevalgte: Jeanette Vinge Venderby 

Ledelsen: Anders Hiran Christensen (viceskoleleder) 

Fraværende u/ afbud:  

Referent: Lotte Søndergaard 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

 

2. Konstituering af den nye bestyrelse 

 

3. Gennemgang af høringsmaterialet: Høring af Børn og Unges forslag til besparelser i forbindelse 

med budget 2019-2021 

a. Drøftelse af indhold og konsekvenser for Rundhøjskolen 

b. Input til høringssvar 

c. Nedsættelse af gruppe til udfærdigelse af høringssvar 

 

4. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde (onsdag den 26/9) 

 

-- 

 

1. Valg af dirigent 

Morten Pedersen blev valgt som dirigent 

 

2. Konstituering af den nye bestyrelse 

Formand: Tine Obel Schmidt 

Næstformand: Pernille Hjortkjær 

 



 

 
2 

3. Gennemgang af høringsmaterialet: Høring af Børn og Unges forslag til besparelser i 

forbindelse med budget 2019-2021 

 

Følgende blev diskuteret til videre udarbejdelse af høringssvar: 

 

Skoledistrikter 

Sikre skoleveje – sikring af skolevejene er omkostningstungt i det foreslåede nye større 

skoledistrikt. 

Nogle børn får langt til skole 

Flere vil søge privatskole – det fjerner penge fra folkeskolen og forringer dermed kvaliteten. 

Effektiv klassedannelse – Rundhøjskolen har i øjeblikket klasser på 24 elever i skolestarten, og det 

giver ikke den store besparelse.  

Procenten af tosprogede går op – skævhed distrikterne imellem. Andelen af tosprogede kan have 

indflydelse på undervisningseffekten.  

 

Færre skoleledere 

Flere opgaver til resten af ledelsesteamet – mindre tid til ”ledelse tæt på” 

Lærernes arbejdsmiljø forringes – og det kommer til at påvirke børnene 

 

 

Skolebestyrelse 

Komplekst at være skolebestyrelse med 3 undervisningssteder med hver sin kultur som skal være 

en kultur. 

 

Administrative fællesskaber 

Nærheden i administrationen 

Mange pædagogiske-administrative opgaver løses af adm. Leder – skal nu løses af lærere og 

pædagoger 

Stor administrativ opgave ift mange afgangsklasser 

 

Tidlig SFO start  

Svært at organisere 

 

Der blev diskuteret flere områder, som kommer med i høringssvaret 

 

Skrivegruppe til det endelige høringssvar: Birgitte, Tine, Pernille, Bine, Morten, Lotte 

 

4. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde (onsdag den 26/9) 

 

Birgitte Mouritsen deltager som bestyrelsens repræsentant i følgegruppen til Forskningsprojetet 

omkring ordblinde i udskolingen. 

Informationsmøde torsdag på Frederiksbjerg Skole 

Reminder om tilmelding til Skolebestyrelsernes Dag 

 


