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Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: Onsdag den 24. august 2016 kl. 16.30 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Forældrevalgte: Birgitte Mouritzen, Kenn Larsen, Mads Lægdsgaard 

Madsen, Michael Busck, Morten Pedersen 

 

Ledelsen: 

Mogens Toustrup 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Bine Herold, Per Anders Juul 

Afbud fra: Forældrevalgte: Gitte Skipper, Jeanette Vinge Venderby, Peter Sporleder 

Ledelsen: Allan Frederiksen 

Elevrepræsentant: Arthur Braad Doktor 

Fraværende u/ afbud: Forældrevalgte: Lise Søby 

Referent: Birgitte Mouritzen 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst, præsentationsrunde og valg af dirigent 

2. Introduktion til nye medlemmer af skolebestyrelsen – herunder praktisk info og formalia 

3. Skolebestyrelsesarbejdet – hvordan fungerer det i praksis – herunder status på tidligere, 

igangværende og kommende opgaver samt forventningsafstemning 

4. Konstituering 

5. Skolebestyrelsens årshjul 

6. Meddelelser 

7. Eventuelt 

 

 

1. Velkomst, præsentationsrunde og valg af dirigent 

 Mogens Toustrup blev valgt som dirigent. 

 Skolebestyrelsesformand Morten Pedersen bød velkommen. 

 

2. Introduktion til nye medlemmer af skolebestyrelsen – herunder praktisk info og 

formalia 

 Skoleleder Mogens Toustrup fortalte kort om skolebestyrelsen, regler o.a. og gennemgik 

udleveret materiale til de nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

3. Skolebestyrelsesarbejdet – hvordan fungerer det i praksis? – herunder status på 

tidligere, igangværende og kommende opgaver samt forventningsafstemning 

 Gennemgang af skolebestyrelsesarbejdet v/ Morten Pedersen. 

 Typer af møder: Eks. på principper, årshjul, dagsorden, opgaver fx høringer, RULL, forslag om 

at vi stemmer lidt mere fx om de store sager, dialogmøder med rådmanden, mobning, overblik 

over økonomi og nøgletal, BYOD, to årlige møder med SFO-forældrerådet, kvalitetsrapport 

hvert andet år – på baggrund af det ser skolen på de store indsatsområder og lokal 

udviklingsplan (LUP), andelen af distriktsbørn (38-39%) – fokuspunkt på baggrund af 
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kvalitetsrapporten, FSAA – Foreningen af skolebestyrelser i Aarhus (FSAA) – mulighed for at 

deltage.  

 Ønske om den transparente skole (Mogens) – oversigt over skolens indsatsområder (LUP, 

kvalitetsrapport etc.), så alt er synligt. 

 Mangel på p-pladser: Der er ikke tilstrækkeligt med p-pladser til medarbejderne, bl.a. pga. 

forældre-aflevering. Ønske om bedre afsætningsforhold for forældre er indsendt til 

forvaltningen. Forslag om at løse problemet delvist med kommunikation til forældre. Sikre 

skoleveje hører under skolebestyrelsen – ellers er det en sag for ledelsen. 

 Rundhøj Torvet - artikel i lokalavisen 24/8: Dr laves en stor politi-indsats over for 

hashhandlen. Skolebestyrelsen kan bede om foretræde for byrådet. Opfordring til at skrive 

læserbreve. 

 

4. Konstituering 

 Der vælges en formand og en næstformand. Morten Lyhne Pedersen modtager genvalg. 

Næstformand pt. Gitte Skipper. Formanden tager kontakt til Gitte Skipper. Såfremt hun ikke 

ønsker at fortsætte, overtager Birgitte Mouritzen posten. 

 

5. Skolebestyrelsens årshjul 

 September: Info om 10.klasses KCL-projekt (10 min.) 

 Oktober: Skolens budget. Intro til skolebestyrelsen. 

 Januar: Timefordeling 

 

 I pipeline:  

o RULL 

o Værdi-debat 

o Skolens jubilæumsfest  

o BYOD: Skolen har informeret via ForældreIntra om BYOD, men der mangler aflåste skabe. 

Ønske om erfaringsopsamling. BYOD tages på som punkt til næste møde. 

o Pulje til kompetenceudvikling af skolebestyrelsen 

o Holme Skole-samarbejdet skal sættes i gang igen 

o Skolevejsanalyse: En god indgang til at gøre noget ved mangel på p-pladser samt ønske om 

cykelsti fra Holmevej/Rundhøj Allé ned mod Rosenvangs Allé. Enighed i skolebestyrelsen 

om, at skolen bør tage imod skolevejsanalysen. Færdselskontaktlæreren skal involveres i 

skolevejsanalyse sammen med skoleledelsen. 

 

6. Meddelelser 

 Fra skoleledelse: Den transparente skole - synlighed om indsatsområder, så forældre kan følge 

med (LUP, kvalitetsrapport, PLF). Læringsplatform kommer til efteråret. 

 Øvrige:  

o Toiletforhold bragt op før sommerferien – Ledelsen skal på ekskursion sammen m Holme 

skole for at besøge skole, der er lykkedes med det, hvorefter der laves en handleplan.  

o Brusebade – virker de? Info kommer ud, såfremt de sættes ud af drift pga. målinger.  

o Elever flygter fra 10. klasser iflg. artikel, men på Rundhøjskolen er elevtallet steget, selv om 

der nu er færre 10. klasses elever, da der fyldes op i Tranbjerg. Elevfremgang på Rundhøj – 

en positiv historie, som skolen bør kommunikere eksternt.  

o Nyt punkt – spørgsmål til ledelsen. Send gerne spørgsmål om muligt på forhånd, når 

dagsorden er modtaget.  

o RULL – Der er forsinkelser, og der kommer en ny tidsplan. Det er skrevet ud på intra.  

o Digitale Børn og Unges sparringsfora for forældre i Aarhus Kommune – Morten Lyhne 

Pedersen vil gerne deltage. 
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7. Eventuelt – herunder dagsorden for næste møde 

 Dagsorden til næste møde: 

o Status på Rundhøj Torvet 

o Næstformand-afklaring 

o BYOD-debat 

o RULL-status 

o Forretningsorden 

o Meddelelser fra skoleledelsen – status på skabe, skolens jubilæumsfest 

 


