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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Torsdag 4. maj 2017 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Gitte Skipper, Jeannette Vinge Venderby, Mads Lægdsgaard Madsen, 

Morten L. Pedersen 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Bine Herold, Per Anders Juul 

 

Ledelsen: 

Allan Frederiksen, Lise Meyer  

Afbud fra: Forældrerepræsentanter: 

Birgitte Mouritzen, Kenn Larsen, Lise Søby, Michael Gunni Busck, Peter 

Sporleder 

Fraværende u/ afbud:  

Referent: Gitte Skipper 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Skolens drift, herunder økonomi, børnetal 

3. Specialklasseområdet: Hvordan griber vi det an på Rundhøjskolen  

4. Kommende skoleår (studietid, svømning, status på bemanding) 

5. Temaer for skolebestyrelsens arbejde næste skoleår (Næste skoleår bliver specielt, da skolen 

omkring årsskiftet får ny skoleleder. Dette kræver, at vi allerede nu overordnet planlægger, hvilke 

emner vi tager op, og hvornår // Forslag til debat: Skolebestyrelsens arbejdsdag, planlægning af 

valg til skolebestyrelsen forår 2018, opstart) 

6. Meddelelser fra: Formand / Skoleledelse / Øvrige 

7. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Morten Pedersen blev valgt som dirigent. Gitte Skipper blev valgt som referent. 

 

2. Skolens drift, herunder økonomi, børnetal – ved ledelsen 

• Kommende skoleår i 0 klasse– 54 elever (3.klasser) 

• Skolen har pt. 519 elever (dagens tal) 

• 10. klasser – der er en afmatning ift. antal elever ved skolens afslutning.  

• Skolen har stor tilslutning til 10 klasserne – søgningen er stor. 

 

3. Specialklasseområdet: Hvordan griber vi det an på Rundhøjskolen – Indlæg ved Per 

Lübbert Pedersen, afdelingsleder for specialklasserne 

• Per orienterede omkring skolens specialklasser på Rundhøjskolen. P.t. er der i alt 5 (besluttet 

af PPR).  

• Specialklasseeleverne er visiteret på deres hjemskoler og kan gennem PPR tildeles en plads. 

Denne beslutning tages i januar med skolestart i august.  

• Der oprettes i skoleåret 2017/18 en ny 0. klasse med elever primært fra sydbyen. 
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• Der arbejdes tæt sammen med PPR.  

• Specialklasserne er underlagt Folkeskoleloven og skal følge denne som de almindelige klasser.  

• Profilen på Rundhøjskolens specialklasser: normalbegavede børn med forskellige og mange 

udfordringer. 

• Der er altid en pædagog og en lærer tilstede i undervisningen – for at arbejde social og fagligt 

med elevgruppen.  

• Der er tæt samarbejde med de andre klasser på skolen, og derfor har Rundhøjskolen ikke en 

specialklasseafdeling. Der arbejdes på, at specialklassebørnene mødes med skolens andre 

elever både fagligt og socialt. 

• Der er et politisk fokus på at få specialklasseeleverne til folkeskolens prøver, og Rundhøjskolen 

arbejder tæt samme med erhvervsskolerne i kommunen. 

 

4. Kommende skoleår (studietid, svømning, status på bemanding) 

• Studietid:  

o Byrådet har besluttet, at det delegeres til skolerne – inden for rammerne af de nationale 

bestemmelser - at give dispensation til at nedsætte undervisningstiden ved at konvertere 

den understøttende undervisning (studietid) til to voksne i den fagopdelte undervisning. 

Sagt på en anden måde:  skolerne kan vælge at skippe studietidstimerne, hvilket giver 

færre timer og kortere skoledage, mod at indsætte to voksne i andre lektioner. 

Fravigelsesmuligheden gælder generelt for børnehaveklassen og 1.-3. klassetrin samt for 

4.-9. klassetrin for klasser med særlige behov.  

o De lange skoledage passer ikke til specialklasserne, og derfor har skolen – i samråd med 

lærerne – søgt om dispensation jf. ovenstående.  

o Skolen har for kommende 0. klasse ligeledes søgt dispensation jf. ovenstående. Her bliver 

to studietidstimer konverteret til to fagopdelte undervisningstimer med to voksne. På de to 

dage, hvor skoledagen bliver kortere, åbner SFO tilsvarende tidligere Økonomisk hænger 

det sammen ift. skole og SFO.   

o Skolebestyrelsen har via stjernehøring efter mødet udtalt, at den er enig i ledelsens 

vurdering og beslutning om at nedsætte undervisningstiden i skolens 0. klasser og 

specialklasser. 

 

• Fagfordeling kommende skoleår: 

o Øvrige studietidstimer i 1.-9. klasse fordeles på hovedlærerne (dansk, matematik eller 

engelsk).  

o Det prioriteres færrest mulige voksne i de små og i specialklasserne.  

o Svømning: Der arbejdes med svømning på 4. og 5. årgang med dobbeltlektioner, og derfor 

får 3. og 6. klasserne idræt i stedet for.  

o Grundet små årgange på kommende 4. og 8. årgang sammenlæses der enkelte timer på de 

respektive årgange.  

o Der udbydes ikke fransk som valgfag i kommende skoleår. Men der udbydes fransk i 

ungdomsskolen. 

o Der arbejdes med en ny fordeling af støtteressourcerne på skolen i en faglig og i en 

inklusionsenhed for at højne det faglige niveau for begge indsatser.  

o Den interne vikardækning fortsætter i kommende skoleår.  

 

5. Næste år i bestyrelsen  

• Ved årsskiftet skal skolen have ny skoleleder.  

• Forslag om en arbejdsdag i april/marts 2018 med fokus på overlevering ft. ny skoleleder. 

• Der afholdes valg til skolebestyrelse maj 2018 – starter efter jul med at gå i gang med 

rekruttering 

• Næste års møderække: Skulle der skæres ned på antal af møder? 
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6. Meddelelser 

• Alkoholpolitik: Salg af alkohol ifm. skolens arrangementer  stadig et aktuelt emne, som 

tages op på et af de nærmeste møder. 

• Legepladsen ved SFO: Der er kommet hegn mod Holmevej. Der arbejdes med at afdække 

brandvejene til skolen og sikkerheden ud mod Holmevej. Ledelsen er tovholder. 

• Parkeringssituationen: Ledelsen ønsker, at skolen er på forkant med situationen ved skolestart 

august/september. Hvordan griber vi det som skole og bestyrelse an? Der har været bestigelse 

af trafiksituationen med løsning på den lange bane. Det er et ønske, at personalet skal kunne 

parkere på parkeringspladsen ift. at kunne møde rettidigt på arbejde.  

• Juni-møde: Parkeringssituationen i august og september. På den korte bane forsøger skolen 

med en ekstra kommunikationsindsats ift. nye elever/forældre. På den lange bane afventer 

skolen tilbagemelding fra kommunen vedr. ændring af indkørslen til parkeringsområdet.  

 

8. Eventuelt, herunder dagsorden for næste møde  

• På mødet blev det vurderet, at trafiksituationen som beskrevet i punkt 7 skulle afgøre, om 

bestyrelsesmødet i juni holdes som planlagt. Ledelsen har efterfølgende vurderet, at der ikke 

er behov. 

  

 


