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Referat af skolebestyrelsesmøde  

 

Dato: Onsdag den 20. februar 2019 kl. 17.00-19.30 

Sted: Mødelokale F, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Birgitte Mouritzen, Kenn Larsen, Morten Lyhne Pedersen, Tine Obel 

Schmidt 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Bine Herold, Per Anders Juul 

 

Ledelsen:  

Anders Hiran Christensen, Lotte Søndergaard 

Afbud fra: Pernille Hjortkjær 

Fraværende u/ afbud: Lise Bering 

Elevrådsrepræsentanter 

Referent: Anders Hiran Christensen  

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Nyt fra elevrådet 

3. Endelig godkendelse af forretningsorden for skolebestyrelsen (se bilag 1) 

4. Hvordan får vi skolens vision sat på dagsorden? (Hvad er skolens vision? Hvad skal vi bruge den 

til? Hvad er vigtigt i den forbindelse?) 

5. Økonomi 

- Lejrskoler 

- vikardækning (også henvendelse fra Pernille) 

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

7. Ansættelse af ny pædagogisk leder 

8. Meddelelser fra 

- Formand 

- Skoleledelse 

- Øvrige 

9. Eventuelt, herunder punkter til dagsorden den 26/3 2019 
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Referat: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Tine, Referent Anders 

 

Vi har mindet Jeannette og vil selvfølgelig vil tage os godt af Thejs. Jeanette var et hjertevarmt 

menneske og stort aktiv i vores skolebestyrelse.  

 

2. Nyt fra elevrådet 

 Elevrådet var ikke til stede. 

 

3. Endelig godkendelse af forretningsorden for skolebestyrelsen (se bilag 1) 

Godkendt. 

 

4. Hvordan får vi skolens vision sat på dagsorden? (Hvad er skolens vision? Hvad skal vi 

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

Vi vil fremadrettet arbejde med at tydeliggøre vores vision og mission. Og den eksisterende 

vision skal simplificeres. Det giver god mening at re-tænke visionen, da vi i de senere år også har 

ansat mange nye medarbejdere. Vi vil til næste gang undersøge hvilken form for ekstern hjælp til 

denne proces, som vi kan gøre brug af.  

 

Birgitte undersøger på Grøndalsvej, hvilke erfaringer, som de har med visionsarbejde, da de 

netop har været igennem denne proces. Tine undersøger ift. Stensagerskolens proces. Vi 

påtænker, at dette arbejde skal starte i skoleåret 2019/20. 

 

5. Økonomi 

a) Lejrskoler:  

Skolebestyrelsen beslutter, at skolen har mandat til at se på besparelserne ift. lejrskoler, da der 

er enighed om, at der skal skæres ned her. 10. årgang er villige til at se på deres introtur. 

 

b) Vikardækning (også henvendelse fra Pernille): Der har tidligere været nogle principper for 

vikardækning, hvor der var mulighed for at lade ældre klasser arbejde selv. Lotte undersøger 

dette og tager beskrivelsen med på næste møde. 

 

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

a) Nogle almene elever oplever, at ESAA-klasserne bliver forfordelt eksempelvis i skolebladet, 

ombygningsperioder, hvor ESAA tilsyneladende bliver mindst ramt af disse. 

b) Kan der være mere prestige for underviserne i at undervise ESAA? 

c) Der kan være mange elever, der forlader vores egne almen-klasser, når de søger ESAA-

klasser. 

e) ESAA-navnet ifm. ESAA Kids og ESAA Young kan med fordel revideres, så det bliver mere 

Rundhøjpræget. 

 

7. Ansættelse af ny pædagogisk leder 

a) Lise Meyer har opsagt sin stilling, og er tiltrådt en lederstilling på Malling Skole.  

b) Vi laver en struktur, så den nye pædagogiske leder 0.-6. klasse samt SFO. Derudover skal der 

ansættes en fritidspædagogisk leder.  

c) Skolebestyrelsesformanden sidder med til ansættelsesrunderne.  

 

8. Meddelelser fra formand, skoleledelse og øvrige 

Formand: - 

Skoleledelse: Skolen er blevet en del af det nye distrikt syd, hvor der også er kommet en ny 

forvaltningschef. 
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Øvrige: - 

 

9. Eventuelt – herunder punkter til dagsorden til mødet 26.03.2019 

Der var en forespørgsel fra en forælder omkring det formelle samarbejdet mellem skolen og 

klubben. 

 

 


