
 

 
1 

Referat af skolebestyrelsesmøde 

 

Dato: 27. maj 2015 kl. 16.45 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte:  

Gitte Skipper, Lise Søby, Mads Lægdsgaard Madsen, Michael Busck, Morten 

Pedersen, Peter Sporleder, Rikke Schmidt  

 

Ledelsen: 

Allan Frederiksen, Lise Meyer, Mogens Toustrup 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Morten Gibskov, Faouzi Tscherning  

 

SFO-forældreråd: 

Lisbeth Doktor og Birgitte, Dorthe, Ilse 

Ikke tilstede: Kenn Larsen, Richard Nørskov (forældrevalgte) 

Referent: Morten Gibskov 

 

 

1. Valg af dirigent 

Gitte Skipper blev valgt. 

 

2. Formandens beretning 

Morten Pedersen berettede, se side 3. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Holme-Rundhøj Festuge 

Orientering fra ledelsen. 

MT fortalte, at programmet nu kunne ses på holmerundhøjfestuge.dk 

Skolen arrangerer et motionsløb (købes ved Aarhus 1900).  

Der efterspørges, om nogen vil arrangere sideaktiviteter som kagebod eller løbsbanko eller ??. 

Der blev spurgt ind til om vi kunne få 4H på banen om det? Muligheder undersøges af Birgitte, som 

rapporterer til ledelsen. Alle prøver at finde præmier til lodtrækning på løbsnumre, Lisbeth prøver at 

skaffe billetter, Morten Pedersen dækker torvet, Morten Pedersen koordinerer. 

Klasseråd bringes i spil. SB sælger måske armbånd. 
 

 

4. Studietid. 

Da de overordnede rammer for studietiden ligger fast, er dette punkt en debat om erfaringerne med 

studietiden indtil nu. Fungerer den efter hensigten? Hvordan er fremmødet? 

Fravær/fremmøde blev kort vendt. Diskussionen blev dog lagt til side, da deltagelse næste år bliver 

obligatorisk. 

Det ønskes at lære børn at læse lektier. Der skal være tydelighed om, hvad der skal ske i de enkelte 

timer. Lektier (omfanget af) skal vendes i skolebestyrelsen. Det er meget vigtigt, at faget defineres 

klart. Der skal afsættes et eller flere SB-møder til at komme i dybden. Elevrådet skal inddrages. 

Meget gerne inspiration udefra. 
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5. Adfærd omkring brug af mobiler, spillekonsoller og internettet i skole/SFO-tid 

Debat om skolens holdning. 

Forældrerådet efterspørger efter samtaler med SFO-forældre, at der udmeldes en klar holdning fra 

skolen. 

Spil i skoletiden: 

Sociale medier og mobiler 

Hvordan udmøntes en ramme, meget vigtig at forældre fører an.  

Der skal altid løbe en generel diskussion om, hvordan man er på mellem børn, forældre og 

personale. Etik og dannelse.  

Skolen vil gerne lave fast samarbejde med ekstern ekspert, f.eks. børns vilkår, omkring 5. årgang. 

Fokus på sociale medier. 

Der skal plottes en debat ind i årshjulet – princippet skal opdateres. 

 

6. Rundhøjskolens RULL-projekt 

Orientering og status fra ledelse/formand. 

Intet nyt. Der er møde 2. og 16. juni, men ingen orientering eller dagsorden. MT og Morten P 

deltager. 
 

7. Orientering fra udvalgene 

  

Rekrutteringsudvalg: 

 Alle udvalgets medlemmer er trådt ud af SB 

 Genoprettes næste år. God skoleprognose. 

 

Værdiudvalg: 

 Venter fortsat på næste skoleår 

 

8. Mødedatoer for kommende skoleår 

Forslag fra ledelsen. Mødedatoer er godkendt 

  

9. Meddelelser fra 

 

Formand: 

 Der er bagagerumsmarked på lørdag. Stadig ledige stadepladser. 

  

Skoleledelse: 

 Intet nyt, der er intet fejet ind under gulvtæppet 

 

Øvrige: 

 Formanden for SFO-forældreråd savner mails. 

Ledelsen sender fremover dagsordener for SB-møder videre. 

 

10. Eventuelt 

Herunder dagsorden for næste møde. 

Årsplanlægning. Evt. inddragelse af læringsvejledere. Rekruttering, netetik, læringsmål, udvalg, 

principper. Fadøl i MTs sommerhus. Forslag fra sidste SB-møde. 

Tak til Lisbeth for arbejdet i forældrerådet. Der er et næsten nyt forældreråd efter ferien. 

  



 

 
3 

Tillæg til punkt 3: Formandens beretning  

 

 

Opstart i august 

PRAKTISK 

Efter en overvældende tilslutning ifm. valget til SB kunne vi starte op med det første møde i august. 

Mødet blev brugt til en indføring i reglerne omkring skolebestyrelsesarbejdet og eksempler på sager, 

vi i SB tidligere har beskæftiget os med. 

Vi fik valgt en formand og en næstformand og besluttede at nedsætte forskellige udvalg ved behov. 

Forretningsordenen blev revideret og skolens nyligt ansatte kommunikationsrådgiver Morten 

Brøndum har skabt en standard referat skabelon, som vi bruger for at gøre kommunikationen af 

beslutninger fra vores møder mere ensartet. 

Pga. arbejdstidsreglerne har vi ændret mødetid, så vi starter tidligere og slutter tidligere – og 

mødetiden er afkortet. 

Generelt er vi blevet bedre til at holde os inden for tidsgrænsen. 

Elevrådet blev konstitueret, og deres repræsentanter har været med på flere møder. 

 

Rekruttering 

Rekrutteringsudvalget har ikke rigtigt fundet ordentligt fodslag. Formålet med udvalget skulle være 

at komme på nye idéer til at øge søgningen til skolen. Rekrutteringsarbejdet er dog forløbet efter 

den velfungerende model, der er blevet brugt de seneste år. 

Info-møder for kommende skolebørnsforældre, opsøgende aktivitet i distriktet og et samarbejde 

med Holme Skole på området. 

Indsatsen resulterede i to 0.-klasser ved skoleårets start i august. 

 

Store affaldsdag. 

Der er nu startet en tradition med 1 eller 2 årlige oprydningsdage på SB’s initiativ. 

 

Samarbejde med Holme Skole 

Der blev afholdt fælles SB-møde med Holme Skole i februar. 

Her blev samarbejdet mellem de to skoler diskuteret. Der arbejdes fortsat med at lave en fælles 

linjeopdelt udskoling for de to skoler, herunder en science-linje, som er klar til opstart i skoleåret 

2016-17. 

Derudover vil de to skoler samarbejde om Holme-Rundhøj Festuge – en uge med forskellige 

aktiviteter i vores fælles lokalområde. 

Begge skoler er enige om, at vi er nødt til at samarbejde for at styrke det samlede skoletilbud i 

området. 

 

Rundhøjskolens værdier 

Et værdiudvalg blev nedsat i starten af skoleåret. 

Udvalget skal iscenesætte en proces, der skal lede frem til en opdatering af skolens værdigrundlag. 

Skolens værdier ligger til grund for meget – lige fra holdninger omkring undervisningen til 

økonomiske prioriteringer. Meget er sket på skolen og i det samfund, den indgår i, siden der sidste 

blev formuleret værdier – så derfor er et serviceeftersyn på sin plads. Arbejdet kommer til at foregå 

som et samarbejde mellem ansatte, ledelse, bestyrelse og SFO-forældreråd. 

 

RULL: 

I december forelagde styregruppen et forslag til Rundhøjskolens RULL projekt, som var fremkommet 

gennem en længere proces. Gennem længere tid havde SB’s RULL-udvalg været i tvivl om, i hvilken 

grad SB var en del af denne proces, men i løbet af første halvdel af skoleåret stod det klart, at man 

ønskede en løsning, som også vi i SB kunne bakke op om. 

Derfor blev vi spurgt om vores mening om den løsning, der før jul blev forelagt fra styregruppen. SB 

udtalte, at vi ikke kunne tilslutte os forslaget begrundet med, at der er ændret på flere af 



 

 
4 

forudsætningerne omkring projektet, skolens fysiske rammer presses over evne, og der mangler 

økonomi til at gennemføre en ordentlig forandring af skolens udeområder.  

Denne udtalelse blev fulgt op med et møde med rådmanden i januar, hvor vi fik ekstra tid til at 

gennemføre en proces, hvor vi sammen med SFO-forældrerådet og medarbejderrepræsentanter 

over 7-8 møder enedes om et forslag, der gav mening for os alle. Forslaget bygger på renovering af 

“Byggeren” til brug for SFO, og stadig klub ind på skolen. 

Lige nu afventer vi sagens videre gang. SB har fået en plads i projektets styregruppe, og der er 

foreløbigt indkaldt til 2 møder i gruppen i juni. 

 

Oktober: Skolebestyrelsernes dag 

Inspirationsmøde med skolebestyrelsesmedlemmer fra hele Aarhus. 

Vi fik megen inspiration til fremtidige aktiviteter – herunder bl.a. kompetenceudviklingskurser for 

skolebestyrelser. 

 

Uddeling af Rundhøjskolen-armbånd 

I efteråret uddelte SB armbånd til samtlige elever og ansatte for at styrke fællesskabsfølelsen på 

skolen. 


