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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Torsdag den 12. januar 2017 kl. 17.00 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte fra skolebestyrelsen: 

Forældrevalgte: Birgitte Mouritzen, Jeanette Vinge Venderby, Kenn 

Larsen, Mads Lægdsgaard Madsen, Michael Busck, Morten L. Pedersen  

 

Forældrevalgte fra SFO-forældrerådet: Dorthe Daugaard Sørensen, Tina 

Bødker Madsen 

 

Skolens ledelse: 

Allan Frederiksen (viceskoleleder), Lise Meyer (indskolingsleder), Mogens 

Toustrup (skoleleder) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Per Anders Juul, Trine Rohde 

Afbud fra: Forældrevalgte fra skolebestyrelsen: Gitte Skipper, Peter Sporleder 

Fraværende u/ afbud: Forældrerepræsentanter: Lise Søby 

Elevrepræsentant: Arthur Braad Doktor, Leyla Al Akapi 

Referent: Morten L. Pedersen 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Ny skoleleder 

Mogens orienterer om sin nylige beslutning om at opsige sin stilling som skoleleder, og 

områdechef Kurt Kristensen orienterer om processen omkring ansættelse af ny skoleleder 

3. Status på skolens RULL-projekt 

4. Status på skolens økonomi og søgning til kommende 0. kl. 

5. Innovation – samarbejde med Børn og Unges innovationskonsulent  

6. Meddelelser fra: Formand 

Skoleledelse 

Øvrige 

7. Eventuelt 

Herunder dagsorden for næste møde 

 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 Mogens blev valgt som dirigent. 

 Morten blev valgt som referent. 

 

2. Ny skoleleder 

 Mogens orienterede om sin beslutning om at opsige sin stilling som skoleleder på 

Rundhøjskolen. 

 Områdeleder Kurt Kristensen orienterede om den kommende proces mhp. at udvælge og 

ansætte en ny skoleleder. 
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 Kurt Kristensen spurgte skolebestyrelsen, om man er interesseret i at benytte denne lejlighed 

til at indlede et samarbejde med Holme Skole om fælles ledelse for Rundhøjskolen og Holme 

Skole. Ved afstemning vedtog skolebestyrelsen enstemmigt, at man ikke ønsker at samarbejde 

med Holme Skole om fælles ledelse. 

 Der er pt. 4 skolelederstillinger ledige i Aarhus Kommune – herunder på Rundhøjskolen. 

Ansættelsesprocessen for disse 4 stillinger koordineres, men profiler udarbejdes separat for de 

enkelte skoler, og der skal ansøges specifikt til hver enkelt stilling. 

 Der sigtes efter en deadline for ansættelse af ny skoleleder til Rundhøjskolen senest 1/8-2017. 

 Kurt udleverede tids- og procesplan, som er vedlagt som bilag til dette referat. 

 Der nedsættes et ansættelsesudvalg, som i løbet af processen skal indstille en kandidat til 

skolebestyrelsen, som igen skal afgive en indstilling til områdelederen. 

 Ansættelsesudvalget kommer til at bestå af repræsentanter for medarbejdere, ledelse og 

forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på Rundhøjskolen samt skolelederen på Holme 

Skole, FU-lederen og lederen af områdets dagtilbud. 

 Forældrevalgte i skolebestyrelsen og SFO forældrerådet, som måtte være interesserede i at 

deltage i ansættelsesudvalget bedes hurtigst muligt henvende sig til viceskolelederen. 

 Vigtige – og obligatoriske – mødedatoer i ansættelsesudvalget, som involverer 

skolebestyrelsens medlemmer af udvalget er (se i øvrigt bilag): 

o 23/1-2017 kl. 15-16: Interview med medarbejder-repræsentanter, job- og kravprofil. 

o 23/1-2017 kl. 17-18: Interview med forældrevalgte, job- og krav profil. 

o 30/1-2017 kl. 17.15-18.45: Godkendelse job- og kravprofil. 

o 9/3-2017 kl. 16.30-18.00:Udvælgelse af ansøgere til 1. Samtale. 

o 13/3-2017 kl. 16-20: 1. samtalerunde. 

o 22/3-2017 kl. 16-20: 2. Samtalerunde og ansættelsesudvalgets indstilling. 

o 22/3-2017 kl. 20.30-21: Skolebestyrelsen afgiver udtalelse til indstilling. 

 Ansættelsesudvalget får hjælp af en konsulent gennem processen, herunder hjælp til at 

fastlægge job- og kravprofil. 

 Ansættelsesudvalget underlægges tavshedspligt.  

 Ved samtaler med kandidater fører områdechefen og/eller konsulenten ordet. Der holdes en 

pause undervejs, hvor resten af udvalget kan debattere. 

 

5. Innovation – fortsættelse af samarbejde med Børn og Unges innovationskonsulent  

 På sidste møde havde skolebestyrelsen en indledende snak med Børn og Unges 

innovationskonsulent John Lassen for at få et billede af, hvad han eventuelt ville kunne hjælpe 

os med. Det blev på sidste møde besluttet at gå videre med samarbejdet. 

 På indeværende møde blev det besluttet at udskyde det videre samarbejde med John, indtil 

skolebestyrelsen har overstået processen med at finde, ansætte og “indkøre” en ny skoleleder. 

 Det blev besluttet løbende på kommende møder at arbejde videre med at formulere, hvad vi 

gerne vil bruge innovationskonsulenten til. 

 I den forbindelse gav John eksempler på sine opgaver: 

o Holme Skoles bestyrelse arbejder med “forældrerollen” i 2017. 

o Et dagtilbud vil undersøge, om man kan indrette forældresamtaler bedre for at forbedre 

samarbejdet. 

 Der er flere argumenter for denne beslutning – ansættelse af ny skoleleder kræver mange 

ressourcer, og det kan være svært at bevare fokus. Derudover bør processen tage hensyn til 

indkøring af en ny skoleleder. 

 

3. Status på skolens RULL-projekt 

 Der er indgået samarbejde med en anden entreprenør. 

 Skolen kompenseres økonomisk for de store forsinkelser, projektet er udsat for. 

 En ny projektplan offentliggøres snarest. 
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4. Status på skolens økonomi og søgning til kommende 0. kl. 

 Skolens økonomi har det godt – ledelsen budgetterer med et mindre overskud. 

 Søgning til skolens kommende 0. klasser ser positiv ud. Der er dog stadig lidt usikkerhed 

omkring tallene. 

 

6. Meddelelser: 

 Formand: 

o Årets skolevejsanalyse blev gennemført 4/1-2017 med deltagelse fra relevante afdelinger 

i Aarhus Kommune, skolens ledelse og formanden. 

o Der er defineret 4 projekter for Rundhøjskolens vedkommende mhp. at skabe bedre og 

mere sikre skoleveje i skolens område. 

o I forbindelse med høring omkring tilstanden af skolens toiletter fremlægger ledelsen et 

oplæg til høringssvar på næste møde.  

 

7. Eventuelt 

 Gruppen “Vores Rundhøj”, som arbejder på forbedringer på Rundhøj Torvet holder sit næste 

møde 16/1-2017, kl.17-18.30 i Børnegården, Rundhøj Allé 2. 

 På dagsorden for næste møde medtages - hvis muligt - bl.a.: “Høring om skolens toiletter” og 

“Innovation”. 

 Emnet “Hvordan indplaceres specialklasse børn bedst i forhold til deres bopæl” bør debatteres 

på et senere møde. 

 


