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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Onsdag 16. maj 2018 kl. 17.00 

Sted: Mødelokale F, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Jeannette Vinge Venderby, Kenn Larsen, Mads Lægdsgaard Madsen, 

Morten L. Pedersen 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Bine Herold (lærer), Per Anders Juul (pædagog) 

 

Ledelsen: 

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

Afbud fra: Forældrerepræsentanter Birgitte Mouritzen, Lise Bering Søby, Michael 

Gunni Busck 

Elevrådsrepræsentanter Anne Larsen (9.AB) og Amalia Emilia Schütz 

Lynge Nielsen (8.B) 

Fraværende u/ afbud:  

Referent: Anders Hiran Christensen 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Nyt fra elevrådet 

3. Opfølgning fra sidste møde ift. skolebestyrelsesvalget  

4. SPO (Skoleårets Planlægning og Organisering) – status 

5. Toiletforholdene på skolen – opfølgning på punkt fra sidste møde 

6. Udsat punkt fra sidste møde: Gennemgang af skolebestyrelsens principper – som kan hentes og 

læses på skolens hjemmeside. Denne gang revideres så meget, vi kan nå af: ”Lejrskole”, 

”Forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem” samt ” Oprettelse af 

klasseforældreråd og deres funktion” Revideret udgave af skolebestyrelsens forretningsorden 

7. Skolebestyrelsens årshjul 

8. Meddelelser fra formand, skoleledelse og øvrige 

9. Eventuelt, herunder punkter til dagsorden for næste møde 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

• Morten blev valgt som dirigent, og Anders som referent. 
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2. Nyt fra elevrådet 

• Punktet udsat pga. afbud. 

 

3. Opfølgning fra sidste møde ift. skolebestyrelsesvalget – Orientering (LS) 

• Følgende stiller op til valg: Mads Lægdsgaard Madsen, Michael Busck, Birgitte Nielsen, 

Pernille Hjortkjær og Tine Obel Schmidt. 

• Hver kandidat har mulighed for – efter aftale med skolens kommunikationsrådgiver – at få 

lavet en kort præsentation af dem selv ift. opmærksomhedspunkter ift. 

skolebestyrelsesarbejdet, som bl.a. vil figurere på Facebook og på vores 

præsentationsskærm i forhallen til skolen.  

• Der skal vælges ny formand. 

 

4. SPO (Skoleårets Planlægning og Organisering) – status (LS) 

• Ledelsen er kommet med et bud på en fagfordeling som nu er sendt til høring blandt al 

pædagogisk personale frem til fredag den 18. maj 2018. Derefter skal opgaver fordeles, og 

skemalægningen kan påbegyndes.  

• De tre nuværende 0. klasser skal slås sammen til to 1. klasser næste år.  

 

5. Toiletforholdene på skolen – opfølgning på punkt fra sidste møde (LS) 

• Punktet bliver sat på dagsordenen i elevrådet i det kommende skoleår 2018/19. 

 

6. Udsat punkt fra sidste møde: Gennemgang af skolebestyrelsens principper (som kan 

hentes og læses på skolens hjemmeside). Denne gang revideres så meget, vi kan nå af: 

”Lejrskole”, ”Forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem” samt ” Oprettelse 

af klasseforældreråd og deres funktion”  

• Principperne ”Forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem”, ”Oprettelse af 

klasseforældreråd og deres funktion” (nu blot ”Klasseråd”) og ”Lejrskole” blev revideret og 

godkendt.  

 

7. Skolebestyrelsens årshjul – drøftelse og beslutning 

• Punktet er udsat til sidste møde i dette skoleår. 

 

8. Meddelelser fra formand, skoleledelse og øvrige 

• Skoleledelse: 

o Der er inviteret til møde med rådmanden d. 30. maj. 

o Skolen er en del af et større projekt i samarbejde med KCL (KompetenceCenter for 

Læsning). Følgegruppen, som Lotte Søndergaard deltager i, skal helst bestå af et 

skolebestyrelsesmedlem. Når den nye skolebestyrelse er sammensat, vil alle 

medlemmer få tilbuddet om at deltage i dette projekt.  
 

9. Eventuelt, herunder punkter til dagsorden for næste møde 

• Næste møde er onsdag den 13. juni 2018. 


