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Referat af skolebestyrelsesmøde  

 

Dato: Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 17.00-19.30 

Sted: Mødelokale F, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Tine Obel, Birgitte Mouritzen, Morten Pedersen 

 

Elevrådsrepræsentanter: 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Bine Herold, Per Anders Juul 

 

Ledelsen: 

Thorbjørn Dahl, Lotte Søndergaard, Anders Hiran Christensen 

Afbud fra: Forældrerepræsentanter: Pernille Hjortkjær, Kenn Larsen 

Fraværende u/ afbud: Forældrerepræsentant: Lise Søby 

Referent: Anders Hiran Christensen 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Nyt fra elevrådet 

3. Præsentation af Thorbjørn Dahl, ny pædagogisk leder på Rundhøjskolen 

4. Det videre arbejde med skolens vision.  

5. SPO – (Skoleårets planlægning og organisering) – Orientering v. Lotte 

6. Økonomi – Drøftelse af:  

- Lejrskoler – forslag til ændring af skolebestyrelsens principper se bilag 1 

- vikardækning – tidligere princip vedlagt som bilag 2. Ønskes drøftet med de 

beskrevne forslag 

 

7. Organisering i Aarhus Kommune 

8. Meddelelser fra 

-Formand  

-Skoleledelse 

-Øvrige 

9. Eventuelt, herunder dagsorden til næste møde 

 

 

-- 
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Referat: 

1. Valg af dirigent og referent 

 - Referent: Anders, Dirigent: Tine 

 

2. Nyt fra elevrådet 

 - Ingen deltagere 

 

3. Præsentation af Thorbjørn Dahl, ny pædagogisk leder på Rundhøjskolen 

 

4. Det videre arbejde med skolens vision  

    Tilbagemeldinger fra Birgitte og Tine 

• Tine har et færdigt visionsudkast fra Stensagerskolen til inspiration, men 

denne beskriver ikke processen ift. det færdige produkt.  

• Vi vil i vores visionsarbejde tilstræbe, at det bliver kort og præcist, så derfor 

ingen overflødig prosa. 

• Vi bruger Børn og Unges kommunikationshåndbog. Se nærmere her: 

https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/kommunikation/naar-hverdagen-

kommunikerer-haandbog-til-kommunikation/    

• Lotte og Birgitte vender tilbage med en dato for opstart 

 

5. SPO (skoleårets planlægning og organisering) – Orientering v. Lotte 

- Vi skal have drøftet ESAA-termen ift. youth, kids, young.  

- Uklarhed om antallet af 10. klasser og specialklasser 

 

6. Økonomi – Drøftelse af: 

- Lejrskoler – forslag til ændring af skolebestyrelsens principper se bilag 1 

- vikardækning – tidligere princip vedlagt som bilag 2. Ønskes drøftet med de 

beskrevne forslag 

- Vi har drøftet forslag til bilag 1 ift. antallet af lejrskoler, og det vil blive taget med på næste 

skolebestyrelsesmøde, hvor vi forventer, dette forslag vil blive vedtaget med enkelte 

rettelser. 

- Vi har drøftet bilag 2; det skal til endelig godkendelse på næste skolebestyrelsesmøde, hvor 

vi forventer dette forslag vil blive vedtaget med enkelte rettelser. 

 

7. Organisering i Aarhus Kommune 

 - Udskudt til næste møde 

 

8. Meddelelser fra 

-Formand  

-Skoleledelse 

-Øvrige 

 

9. Eventuelt – Herunder punkter til dagsorden den 24/4 2019 

- Der skal vælges et nyt medlem til skolebestyrelsen, som repræsenterer 

specialrækkeklassen. Tine kontakter forælder, og AC sender forespørgsel ud til forældrene.  
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