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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Onsdag 13. juni 2018 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Birgitte Mouritzen, Mads Lægdsgaard Madsen, Michael Gunni Busck, 

Morten L. Pedersen 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Per Anders Juul (pædagog) 

 

Ledelsen: 

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

 

Kommende forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen: 

Pernille Hjortkjær, Tine Obel Schmidt 

Afbud fra: Forældrerepræsentanter: Jeannette Vinge Venderby, Kenn Larsen  

Medarbejderrepræsentanter: Bine Herold (lærer) 

Fraværende u/ afbud: Lise Bering Søby 

Referent: Anders Hiran Christensen 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Velkommen til nye skolebestyrelsesmedlemmer v/ Morten  

3. Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer v/ Morten  

4. Kort historisk gennemgang af skolebestyrelsens arbejde som optakt til det videre arbejde i 

skolebestyrelsen – orientering v/ Morten 

 

Spisepause 

 

5. Skolebestyrelsesmøder næste skoleår – drøftelse og beslutning 

6. Skolebestyrelsens årshjul: herunder også forslag til punkter til kommende års møder – drøftelse 

og beslutning 

7. SPO (skoleårets planlægning og organisering) – orientering og drøftelse v/ Lotte 

8. Meddelelser fra formand, skoleledelse m.v. 

9. Eventuelt, herunder punkter til dagsorden for næste møde 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

• Morten blev valgt som dirigent, og Anders som referent. 

 

2. Velkommen til nye skolebestyrelsesmedlemmer v/ Morten 

• Pernille Hjortkjær og Tine Obel Schmidt, som blev valgt ved skolebestyrelsesvalget i maj, var 

inviteret med og blev budt velkommen. De indtræder officielt i skolebestyrelsen pr. 1. august 

2018. 
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3. Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer v/ Morten 

• Efter dette skoleår udtræder Mads Lægdsgaard Madsen og Michael Gunni Busck af 

skolebestyrelsen. Formanden takkede dem for deres indsats. 

 

4. Kort historisk gennemgang af skolebestyrelsens arbejde som optakt til det videre 

arbejde i skolebestyrelsen – orientering v/ Morten 

 

5. Skolebestyrelsesmøder næste skoleår – drøftelse og beslutning  
• De udmeldte datoer til møderækken til det kommende skoleår godkendes 

(onsdag 29/8, onsdag 26/9, tirsdag 23/10, onsdag 5/12, tirsdag 15/1, onsdag 20/2, tirsdag 

26/3, onsdag 24/4, tirsdag 21/5 og onsdag 19/6) 

• Forslag vedr. at invitere klubbens bestyrelse med i skolebestyrelsen til udvalgte møder. Vi 

taler med klubben om, hvorvidt de er interesserede i dette (Lotte). 

 

6. Skolebestyrelsens årshjul – drøftelse og beslutning 

• Morten og Lotte gennemgår årshjulet og laver et udkast til et nyt.  

• Birgitte holder et oplæg vedr. den kommende kommunikationsplatform AULA (intra) 

• Hvilke forventninger og traditioner kan med fordel videreformidle til førstegangs-skole-

forældre ift. at danne stærke og alsidige relationer – eksempelvis via legegrupper, 

forældreråd, spis med vennerne m.m.  Dette kan principielt formidles af forældre samt 

fagprofessionelle.  

 

7. SPO (skoleårets planlægning og organisering) – orientering og drøftelse v/ Lotte  

• Vores skemalæggere er fuld gang, og vi vil i starten næste uge melde ud hvilke lærere, som 

skal have hvilke klasser.  

• Peter Pilely har fået andet arbejde; vi har ansættelsessamtaler i morgen til fast stilling 

• Ansættelsessamtaler til Sejr Hermansen Raitas vikariat fredag, som løber frem til vinter. 

• Vi har talt med om reducering om nedsættelse af skoledagens længde – en mulighed, 

folkeskolelovens §16 giver skolerne mulighed for, hvis de til gengæld giver klasserne flere 

timer med to voksne i klasselokalet, som arbejder efter en særlig pædagogisk handleplan. Vi 

har søgt reduktion i: specialklasser samt kommende 0., 1., 5., 7. og 8. klasse. 

• Der er et ønske om på næste møde, at man gennemgår skolens centrale nøgletal. 

 

8. Meddelelser fra formand, skoleledelse og øvrige 

• Skoleledelse: 

o Der er varslet en besparelse på 109 mio. kr. på BU-området. Lotte har været til møde, 

hvor øvelsen blandt andet gik ud at undersøge muligheder for besparelser lokalt på 

skolerne, uden at det går ud over kvaliteten.  

 

9. Eventuelt, herunder punkter til dagsorden for næste møde 

• Evaluering af fyraftensmødet for kommende 0. klasse-elever og forældre 

• Undring over hvorfor der ikke var flere der deltog til Rundhøj City Trail. Vi vil næste år flytte 

løbet til Holme-Rundhøj Festuge, hvor der naturligt vil være en større interesse for løbet. 

• Opfordring til flere klassearrangementer.  

• Kunne repræsentanter fra skolebestyrelsen deltage på de første forældremøder ved 

skoleårets start? 


