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Referat af skolebestyrelsesmøde  

 

Dato: Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 17 

Sted: Mødelokale F, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

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

Pedersen, Pernille Hjortkjær, Tine Obel Schmidt 

 

Elevrådsrepræsentanter: Oskar Høegh Fallesen (9.EC) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Per Anders Juul, Trine Rohde,  

 

Ledelsen: 

Lotte Søndergaard (skoleleder) 

Afbud fra: Forældrerepræsentanter: Jeanette Vinge Venderby 

Medarbejderrepræsentanter: Bine Herold 

Ledelsen: Anders Hiran Christensen (viceskoleleder) 

Fraværende u/ afbud:  

Referent: Birgitte Mouritzen 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Nyt fra elevrådet 

3. Rundvisning på skolen v/ elevrådet 

4. Hvordan arbejder vi med klasserumsledelse på Rundhøjskolen 

5. Gennemgang og beslutning af ny forretningsorden (bilag fra Pernille) 

6. ESAA-klasser og almenklasser – er der særlige opmærksomhedspunkter? 

7. Hvordan får vi sat skolens vision på dagsordenen? (Hvad er skolens vision? Hvad skal vi bruge 

den til? Hvad er vigtigt i denne forbindelse?) 

8. Meddelelser fra: 

• Formand 

• Skoleledelse 

• Øvrige 

9. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde (onsdag den 20/2) 

 

-- 
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Referat: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

• Tine Obel blev valgt som dirigent, Birgitte Mouritzen som referent. 

 

2. Nyt fra elevrådet 

• Fortsat fokus på udgangstilladelse for 8. og 9. klasserne og især ESAA-eleverne. Behov for 

at kontrollere kosten og få det nødvendige ift. træning. Ofte udsolgt i Mælkebøtten, når 

eleverne har fri til at købe frokost.  

 

Tidligere drøftet i skolebestyrelsen at tilpasse mængden af mad i kantinen til behovet.  

 

Evt. mere information om energiindholdet. 

 

Elevrådet vil undersøge muligheden for, at skolens kantine fortsat producerer mad, mens 

der også er mulighed for at tilkøbe supplement fra en ekstern leverandør. 

 

Jf. referat fra seneste skolebestyrelsesmøde – elevrådets opgave at undersøge hvilken mad, 

der er ønsker om og evt. leverandører: Vigtigt at der først og fremmest bliver undersøgt, 

hvor mange i udskolingen, der har reelt har behovet fx vha. en spørgeskemaundersøgelse. 

 

• Tidligere var alle klasser med til Luciafest. Nu er det for 0.-6. klasse. Udskolingen skal lave 

et andet tilsvarende arrangement – evt. fordelt på årgangen/klassevist. Det er et ønske fra 

skolebestyrelsen, at det bliver et fælles arrangement for udskolingen. Ledelsen løfter det 

videre til MED-udvalget.  

 

Skolebestyrelsen skal tage det op, når der skal drøftes principper.  

 

I indeværende skoleår skal der findes en alternativ løsning. 

 

• Mulighed for at åbne studiemiljøet, så det kan benyttes? 

 

Elevrådet skal vende tilbage med et forslag til, hvordan det kan være til fri afbenyttelse, 

mens der fortsat altid er orden. Ledelsen orienterer elevrådsansvarlige, der skal sætte det 

på dagsordenen. 

 

3. Rundvisning på skolen v/ elevrådet 

• Vi var på rundtur på skolen, hvor vi især var omkring det nyindrettede bibliotek, 

læringsmiljøet i det tidligere personalerum samt vores sløjd-, håndarbejde- og 

billedkunstlokale, som afventer renovering, så vi kan få et tidssvarende Håndværk og 

design-miljø. 

 

4. Hvordan arbejder vi med klasserumsledelse på Rundhøjskolen?  

• Flot gennemgang af klasserumsledelse v/ Trine Rohde 

• Ønske fra skolebestyrelsen om en fælles tilgang til klasserumsledelse, da det opleves 

forskelligt på årgangene.  

• Skolebestyrelsen tager det op, når der skal drøftes principper. 

 

5. Gennemgang og beslutning af ny forretningsorden 

• Lotte tager noter til ændringer/beslutninger til udkast til ny forretningsorden. 

• Udkastet vedtages på næste bestyrelsesmøde 
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6. ESAA-klasser og almenklasser – er der særlige opmærksomhedspunkter? 

• Punktet udskydes til næste møde. 

 

7. Hvordan får vi skolens vision på dagsordenen? (Hvad er skolens vision? Hvad skal vi 

bruge den til? Hvad er vigtigt i den forbindelse?) 

• Punktet udskydes til næste møde. 

 

8. Meddelelser fra: 

• Formand: 

o Oversigt over opgaver fra august-december 2018. Vi har nået en del. 

• Ledelse:  

o Skoleindskrivning: 43 børn indskrevet til skolestart 

o Information om skolens økonomi 

o Information om trivselsundersøgelse (APV) hos medarbejdere – Orientering om den 

videre proces på næste bestyrelsesmøde 

 

9.  Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde (onsdag den 20/2) 

• Udskudt fra dette møde: 

o ESAA-klasser og almenklasser – er der særlige opmærksomhedspunkter? 

o Hvordan får vi skolens vision på dagsordenen? (Hvad er skolens vision? Hvad skal vi 

bruge den til? Hvad er vigtigt i den forbindelse?) 

• Orientering om den videre proces for APV 

 

 

 

 

 


