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Referat af skolebestyrelsesmøde – med SFO-forældrerådet 

 

Dato: Onsdag 18. april 2018 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Birgitte Mouritzen, Mads Lægdsgaard Madsen, Morten L. Pedersen 

 

SFO-forældreråd: 

Lisbeth Appel Østergaard, Per Lübbert Pedersen (ledelsesrepræsentant) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Per Anders Juul (pædagog) 

 

Ledelsen: 

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

Afbud fra: Forældrerepræsentanter Jeannette Vinge Venderby, Kenn Larsen, Lise 

Bering Søby, Michael Gunni Busck 

SFO-forældrerepræsentanter Kirsten Pouli-Rich, Pernille Urup Ruban, Tina 

Bødker Madsen 

Medarbejderrepræsentant i SFO-forældrerådet Johnny Majgaard 

Medarbejderrepræsentant Bine Herold (lærer) 

Elevrådsrepræsentant 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) – herunder timefordelingsplan, 

personalesituationen m.v. 

5. Toiletforholdene på skolen (SFO-forældrerådet) 

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. Meddelelser fra formand, skoleledelse og øvrige 

8. 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 – kort punkt 

• Kenn Larsen er villig til at fortsætte som suppleant, Lise Bering er villig til at fortsætte som 

suppleant.  

 

4. SPO (Skoleårets Planlægning og Organisering) - herunder timefordelingsplan, 

personalesituationen m.v. 

• Skolebestyrelsen godkender timefordelingsplanen 

• Vi har varslet to medarbejdere til omplacering grundet nedskæringer i budgettet (SFO). 

• Vi har grundet forandret økonomi set os nødsaget til at nedlægge kor samt bandet ift. 

kommende skoleår (SFO).  

• Vi vil være undersøgende på, hvilke muligheder er der i Aarhus Kommune, som kan 

understøtte et fortsat fokus på Rundhøjskolen ift. den musiske dimension. 

 

5. Toiletforholdene på skolen (SFO-forældrerådet) 

• Vi reviderer og ser ”lokumsaftalen” igennem igen for at se, om der er punkter, der kan 

skærpes eller udvides (PLP). 

• Vi inddrager elevrådet ift. at komme problemstillingen til livs. 

 

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”  

• Punktet blev udsat, da der ikke var nok stemmeberettigede. 

 

7. Meddelelser fra formand, skoleledelse og øvrige 

• Formand: 

o Lidt muren i krogene over byggeprojekter, da man har en oplevelse af, at det har 

ramt 9. årgang særligt hårdt. 

o Vi skal have drøftet en forventningsafstemning ift. fremtidig mødeaktivitet samt 

indhold på møderne. Og hvordan kommunikerer vi information ud til skolens brugere, 

og hvad er need/nice to know? Og kan man overinformere; og skaber det en social 

skævvridning? 

o Vi skal have revideret årshjulet. 

• Skoleledelse: 

o Info vedr. temalørdag for alt pædagogisk personale bl.a. omhandlende fokuspunkter 

fra vores trivselsmåling herunder social-kapital samt teamsamarbejde 

o Besøg fra bl.a. KL vedr. vores byggeprojekter 

o Vi er nu fuldtallig i ledelsen; vi vil bruge et par dage i maj, hvor vi i ledelsen vil drøfte 

den fremadrettede strategi samt samarbejde. 

o Vi afventer konfliktsituationen ift. overenskomstforhandlingerne. 

• Øvrige: 

o Talt om mulighed for et stillerum i SFO’en, så børnene kan få et frirum. 

 

8. Eventuelt, herunder punkter til dagsorden for næste møde 

•  


