
1

Skolebestyrelsens

arbejdsdag

Lørdag den 1. oktober 2011

Rundhøjskolen



2

Program

Arbejdsdagen skal bruges til at vi alle for en grundig indsigt i skolens organisatorisk, 

administrative og pædagogiske arbejde, skolebestyrelsens arbejdsområde. Formålet er 

at vi som skolebestyrelse får aftalt kommende års mål, arbejdsområder for 

skolebestyrelsen og at der udarbejdes et årshjul for kommende års arbejde.

Kl. 10.00 – 14.00

• Morgenkaffe

• Orientering fra ledelsen om skolens organisatorisk, administrative og pædagogisk 

arbejde - samt skolebestyrelsens arbejdsområder

• Frokost

Kl. 14.00 – 18.00

• Samtale om skolebestyrelsens mål for kommende skoleår, og arbejdsområder - evt. 

udvalg og årshjul

Kl. 18:30 - ??

• Spisning i byen - og måske en lille drink bagefter!

Rundhøjskolen
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Folkeskoleloven

Rundhøjskolen
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Folkeskoleloven (fortsat)

Rundhøjskolen
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Folkeskoleloven (fortsat)

Rundhøjskolen
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Folkeskoleloven (fortsat)

Rundhøjskolen
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Folkeskoleloven (fortsat)

Rundhøjskolen
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Folkeskoleloven (fortsat)
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Folkeskoleloven (fortsat)
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Folkeskoleloven (fortsat)
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Folkeskoleloven (fortsat)

Rundhøjskolen
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Folkeskoleloven (fortsat)

Rundhøjskolen
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Folkeskoleloven (fortsat)

Rundhøjskolen
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Undervisningsministeriet

Magistratens 4. Afdeling

Børn og unge Forvaltning

Skoleleder

Administrativ 

leder
SFO-leder

Viceskole 

leder

Rengøring

Teknisk 

service

Kantine

Administration Mediecenter

Kompetence

center

Selvstyrende 

lærerteam

Selvstyrende 

pædagogteam

Skole-

bestyrelse
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Skoleårets planlægning

i forhold til skolebestyrelsens arbejde

Rundhøjskolen

          December           Januar 

                                            November                  Februar 

                  Oktober     

          Marts 

 September        April 

                           Maj 

  August           Juli            Juni 

August - LUP’en

September - 5. september - elevtal

- Økonomi - udmelding i forhold til 

- LUP’en

Oktober - LUP’en

November - LUP’en

December - LUP’en
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Skoleårets planlægning

i forhold til skolebestyrelsens arbejde (fortsat)

Januar - Lærernes helhedsaftale

- Pæd. helhedsaftale

- LUP’en

- Regnskab

- Budget for indeværende år

- Indskrivning

Februar - Lærernes helhedsaftalen

- Pædagogernes helhedsaftale

- LIP’en

- Timefordelingsplan for indeværende skoleår

- Regnskab

- Budget

Rundhøjskolen
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Skoleårets planlægning

i forhold til skolebestyrelsens arbejde (fortsat)

Marts - Essa klasser elevtal 

- 10.klasser elevtal

- Evaluering af LUP’en

- Områder til ny LUP

- Lærernes helhedsaftalen

- Pædagogernes helhedsaftalen

- Timefordelingsplan

- Budgettet fastlåses

April - Lærernes/pædagogernes arbejdsfordelin

- Klargøring eksamen

Rundhøjskolen
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Skoleårets planlægning

i forhold til skolebestyrelsens arbejde (fortsat)

Maj - Prøver/eksamen

- Lærernes/pædagogernes arbejdsfordeling færdiggøres

- Skemalægning

- Årsplanlægning – LUP osv. for kommende skoleår (ledelsesseminar)

Juni - Prøver

- Klargøring til kommende skolen

- Afslutning af indeværende år.

• Skoleåret ”går fra august til april”

• Alle ændringer i forhold til principper/økonomi mv. skal være færdige senest den 1. 

februar - hvis de skal have virkning for kommende skoleår.

• Alle ændringer mv. i forhold til principper skal gerne rådgives af pædagogisk råd.

Rundhøjskolen
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Rundhøjskolens pengepose
Fordelt grundbudgettet – primo 2011

Rundhøjskolen

38,1 mio.

Skole

32,7 mio.

Løn

28 mio.

Ledelse

1,7 mio.

TAP

3,2 mio.

Undervisning

23,1 mio.

Fast løn

22,3 mio.

Vikarer

0,8 mio.

Administration

0,3 mio.

Undervisning

1,4 mio.

Bygning

1,4 mio.

Energi

1,1 mio.

Renhold

0,1 mio.

Vedligehold

0,2 mio.

Specialklasse

1,7 mio.

SFO

5,4 mio.

Øvrige udgifter

0,6 mio. 

Løn

4,8 mio.

Ledelse

1,5 mio. 

Pædagoger

3,3 mio. 

Rundhøjskolen
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Arbejdstidsaftale & tillægsaftale

Lærerens
Vedlagt som bilag

Rundhøjskolen

Kære Lærere på Rundhøjskolen. 
Ovenstående er den gældende arbejdstidsaftale for lærerne/børnehaveklasselederne i 
Århus Kommune. 
Nedenstående er aftaler om tid til ekstra opgaver på Rundhøjskolen. 
 
INDHOLDSFORTEGNELSE: 
 
Side 16   En lærende skole med selvstyrende/reflekterende team 
Side 17   ABC for selvstyrende team 
Side 27   Undervisningstidens tilrettelæggelse 
Side 28   Idræts-/ESAA-/10. kl.-koordinator 
Side 29   Pædagogisk udvalg 
Side 29   Nyansatte, der… 
Side 30   Klasselærerakkorden 
Side 31   Lejrskoler 
Side 33   Prøver/Projektopgave 9. og 10. Kl. 
Side 34   Lokaleansvarlig/Budgetansvarlig 
Side 34   Tilrettelæggelse af skolens fester 
Side 35   Fagudvalg 
Side 35   Skolepatrulje/Færdsel 
Side 35   Skolekomedien 
Side 36   Elevråd 
Side 37   Kompetencecenterkoordinator 
Side 37   Toasprogskoordinator/-undervisning og tokulturel medarbejder 
Side 37   Uddannede vejledere 
Side 38   Comenius-koordinator 
Side 38   FOLF 
Side 38   Lærerrepræsentant i SB 
Side 39   Mediecenterakkorden 
Side 40   Mediecenterkoordinator 
Side 40   Skemalægger 
Side 40   Praktikkoordinator/Mentor 
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Fagfordeling – lærernes
Eksempel

Rundhøjskolen
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Fagfordeling – lærernes
Eksempel

Rundhøjskolen
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Arbejdstidsberegning – pædagog
Eksempel

Rundhøjskolen

Arbejdstidsberegning for  ____Medarbejder X_____ 2011-2012 

 

6. ferieuge ønskes afholdt 

 

 

Ansættelsestimetal 37 

(tal i parentes er gældende for 

fuldtidsansatte) 

Pr. 

År - 

fuldtid 

(årsnorm) 

Pr. 

Skoleuge 

(Gn.snitligt) 

Pr. 

Skoleferieuger 

(gennemsnitligt) 

 

Bemærkninger 

Årsnorm (1924) 1924    

Ugenorm   37,00 37  

Ferie 6 uger (222 timer) 222    

Søgne-helligdagstimer (67 

timer) 

67    

Ø-tid (218 timer) 218 5,45   

T-tid (1417 timer) 1417    

Tillæg til årsnorm for 6. 

ferieuge udbetalt/overført 

5 dage á 6,4 t(fuldtid)   

Ekstra ø-tid ( særlig aftale) 

0    

Tilsynstid i alt (årsnorm) 1417 

 
   

Ekstra ø-tid for funktion 

(FPL, TR, SI) 

100 2,50  TR 

Støttetimer /skoletimer 

(angiv klasse/ elev under 

bemærkninger 

50 1,25  3. klasse/ 

kompetencecenter 

Tilsynstid SFO skoleuger - 

morgenåbning 

 1.50   

Tilsynstid SFO skoleuger- 

aftenåbning 

 3,00   

     

Tilsynstid SFO i alt eftermiddag  23,25   

Tilsynstid skoleferieuger     

     

 

Evt. særlige aftaler 
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Arbejdstidsberegning – pædagog
Eksempel

Rundhøjskolen

Oversigt fælles Ø-tidsopgaver – vejledende timetal 

Timer i alt /årsnorm  218  

Evt. tillæg for udbetaling/overførsel af 6. 

ferieuge (5 dage af 1 time v. fuldtid) 

Herefter timer i alt 

 

 

 

      

 

Afdelingsmøder 20 á 1.5 time 30  

Personalemøder 20 á 1.5 timer 30  

Pædagogisk råds møder 6  

Pædagogisk dag 7  

Kursus på job  7  

Skolefest/ Luciafest/ sommerfest SFO incl 

forberedelse 

15  

Idrætsdag(giver erstatingsfridag) 0  

Personalemorgenkaffe jul og sommer 2  

Samarbejde med undervisning 

Skole/hjem samtaler, forældremøder, 

klassekonference, teammøder, elevplaner 

30  

Rest til individuelle opgaver – vejledende 91  

 

Oversigt over individuelle opgaver der skal rummes i ø-tid (sæt kryds udfor aktuelle) 

Rest til individuelle opgaver – 

vejledende  

91 timer 

Opgave  

Forældrerådsarbejde  

Vejleder studerende   

Idrætsudvalg SFO + 

Stedfortræder  

Indkøb + 

Indskolingsmøder  Evt. 

Netværksmøder/specialcenter + 

Skrivearbejde ( eks. PPR, 

socialcenter m.v) 

+ 

Forefaldende opgaver + 

Udvalgsarbejde ad hoc + 

Planlægning + 

Nettjek + 

Andet – daglig legepladstjek + 

 

Ø-tidsarbejde udføres udenfor tilsynstid, hvis andet undtagelsesvis er tilfældet, tæller timerne kun 

med én gang i timeoptællingen. Der kan ikke udbetales ekstratimer til ø-tid eller optjenes 

afspadsering. Der er mødepligt til aftalte/planlagte opgaver – også i ø-tid. Timetallene er 

vejledende, afvikles indenfor rammerne af arbejdstidsaftalen, der foretages optælling af 

timeforbrug. 
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Timefordeling

Rundhøjskolen

Fagkode Fag Fagblok

Skoleåret 2011_12 BH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
I alt bh. - 

10. kl.

I alt 1. - 

9. kl.

I alt 1. - 

9. kl. 

(UVM)

600 Børnehaveklasse - ikke fagdelt BHK 600 600

110 Dansk HUM 280 280 320 200 200 200 200 160 160 160 2160 2000 2000

120 Engelsk HUM 40 80 80 80 80 80 120 120 680 560 560

130 Tysk HUM 80 120 120 120 440 320 320

140 Fransk HUM 0 0 0

181 Historie HUM 40 80 40 40 40 40 40 320 320 320

170 Kristendomskundskab HUM 40 40 40 40 40 40 40 40 320 320 320

182 Samfundsfag HUM 40 40 160 240 80 80

310 Matematik NAT 160 160 130 120 120 120 120 120 120 160 1330 1170 1170

350 Natur/Teknik NAT 40 40 40 40 40 80 280 280 280

330 Geografi NAT 40 40 40 120 120 120

340 Biologi NAT 40 40 40 120 120 120

320 Fysik/Kemi NAT 80 80 80 80 320 240 240

210 Idræt PRM 80 80 80 80 160 160 160 160 80 1040 1040 1040

220 Musik PRM 40 40 40 40 40 40 240 240 240

230 Billedkunst PRM 40 40 40 40 40 200 200 200

901 Håndarbejde/Sløjd/Hjemkundskab PRM 40 40 80 160 160 160

589 Valgfag VALGFAG 40 40 80 80 160 120 80 600 520 440

171 Kristendomskundskab/Religion 10. kl. PRM 0

611 Klassens tid KLA 40 40 30 40 40 40 40 40 40 40 390 350 350

I alt basistimer 600 720 720 800 840 880 960 960 1120 1040 920 9560 8040

Minimumstimetal 600 600 600 660 660 660 660 660 660 660 840 7960

Overholdes basisminimum 0 120 120 140 180 220 300 300 460 380 80 9560 80

Vejledende timetal 690 712,5 802,5 802,5 832,5 840 870 990 930

Difference til vejledende 30 7,5 -2,5 37,5 47,5 120 90 130 110

Specialklasser
I alt bh. - 

10. kl.

I alt 1. - 

9. kl.

I alt 1. - 

9. kl.

BH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

632 Specialklasser – årlige timer SPE 840 840 720 2400 2400 2400

Tæller ikke med i UNI_C's opgørelse af det samlede timetal

Klassens tid

Klassetrin

I alt basistimer

Klassetrin

Humanistiske fag:

Naturfag:

Praktisk/musiske fag:
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Timefordeling (fortsat)

Rundhøjskolen

Overholder skolen minimumstimetallene? Skole: Rundhøjskolen

Link til UVM's Minimumstimetal 2010/11

Tabel 1: Gennemsnitlige planlagte undervisningstimetal i faget dansk 1.-3. klasse fordelt på klassetrin, 2008/09-2010/11

2009/10 2010/11 2011/12

1. klasse 338 339 339

2. klasse 317 316 314

3. klasse 255 273 273

1. Overholdes basistimetallet

Skoleår BH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2009/10 0 80 80 200 180 180 220 220 300 340 360

2010/11 80 120 120 230 180 260 300 300 380 380 120

2011/12 0 120 120 140 180 220 300 300 460 380 80

Timetallet er under minimum

Timetallet er over eller lig med minimum

2. Minimumstimetallet over en 3-årig periode

Fag 2009/10 2010/11 2011/12 Sum 2009/10 2010/11 2011/12 Sum 2009/10 2010/11 2011/12 Sum
1. kl. 2. kl. 3. kl. 1.-3. kl. (Minimum) Difference 4. kl. 5. kl. 6. kl. 4.-6. kl. (Minimum) Difference 7. kl. 8. kl. 9. kl. 7.-9. kl. (Minimum) Difference

Humanistisk fag 320 340 440 1100 1090 10 400 400 360 1160 1015 145 400 480 520 1400 1320 80

- heraf dansk 280 300 320 900 900 0

- heraf historie 80 80 40 200 180 20

- heraf øvrige*)

Naturfag 200 200 170 570 560 10 160 160 200 520 515 5 280 280 280 840 790 50

- heraf 

matematik
160 160 130 450 450 0

- heraf øvrige**)

Praktiske/musisk

e fag
120 160 160 440 430 10 200 280 360 840 690 150 160 240 200 600 325 275

Klassens tid
40 20 30 90 70 20 40 40 40 120 70 50 40 40 40 120 85 35

*) Indeholder fagene: Engelsk, tysk, fransk samt samfundsfag
**) Indeholder fagene: Natur/teknik, geografi, biologi samt fysik/kemi

Timetallet er under minimum

Timetallet er over eller lig med minimum
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LUP’en

RUNDHØJSKOLEN’s

LOKALE UDVIKLINGSPLAN

2011/2012

Rundhøjskolen
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LUP’en

Skolens lokale udviklingsplan beskriver, hvilke indsatser skolen har med det mål at gøre en god skole bedre.

Den lokale udviklingsplan er lavet ud fra byrådets overordnede mål, som er omsat i Børn & Unge politikkens strategier for 

forældresamarbejde, læring og udvikling, rummelighed, trivsel og sundhed, ledelse, personale, kommunikation, organisering samt 

drift.

Den lokale udviklingsplan og skolens kvalitetsrapport evalueres internt hvert år i april sammen med personale og skolebestyrelse. 

Den samlede evaluering, sammenholdt med kvalitetssamtale med områdelederne, danner grundlag for kommende års indsatser.

Skolebestyrelse, personale og ledelse mener, at vi har en rigtig god skole, åben, innovativ og i konstant udvikling, i 

bestræbelserne på, hele tiden at forbedre kvaliteten i vores arbejde med børnene.

Vi arbejder ud fra kommunens værdigrundlag om troværdighed, respekt og engagement og med vores interne værdier: Læring, 

faglig kompetence, åbenhed, begejstring, respekt for sig selv og andre, fællesskab og samarbejde.

Som distriktsskole kan vi sagtens rumme skoledistriktets elever og give alle elever en rigtig god skolegang, trivsel i skoleforløbet 

og ikke mindst de faglige udfordringer, hver enkelt elev har brug for.

Overordnet er det skolebestyrelse, personale og ledelsens mål, at Rundhøjskolen også er kendt for det og kan profilere sig som 

distriktsskole for alle børn i skoledistriktet, hvor der lægges vægt på stor faglighed, trivsel og idræt.

Sidste år blev skolen evalueret intensivt af personalet via forældrespørgeskemaer og af professor Niels Egelund, som var skolens 

kritiske ven.

Evalueringen af indeværende skoleår har ikke været så omfattende, da der i efteråret vil blive foretaget en større 

brugertilfredshedsundersøgelse angående skolen, som vil give os et indtryk af, hvad vi evt. kan forbedre.

I forhold til sidste års indsatsområder er vi nået i mål med alle indsatsområder, bortset fra området evalueringskultur, hvor vi i 

2011 – 2012 skal have en nærmere opfølgning på vores evalueringsværktøjer. Skolebestyrelse, personale og ledelse føler via 

intern evaluering, at skoleåret 2010 – 2011 har været en stor succes for Rundhøjskolen. Idrætskonceptet kan allerede måles via 

elevernes trivsel, motivation og koncentration.

Det er for tidligt at kunne melde ud, at idrætsskolens koncept også har givet større faglighed, selvom vi bestemt er overbevist om 

det, men i samarbejde med ESAA vil Niels Egelund i kommende skoleår prøve at undersøge sammenhængen på Rundhøjskolen. 

Svenske undersøgelser viser allerede tydeligt en sammenhæng.

Rundhøjskolen
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LUP’en

Rundhøjskolen

Område Udfordringer Mål Handlinger Evaluering

Overordnet tydeliggøre 

kompetence - og 

ansvarsområder i hele 

organisationen med fokus på 

professionalisme og ansvar

Undervisning: De selvstyrende 

tager ansvar for læreraftalen og 

er i stand til at varetage 

opgaverne

Undervisning: Ledelsen afholder 

teamsamtaler med fokus på de 

selvstyrende teams arbejde min 

en gang årligt (aug - nov). Den 

årlige samtale datofastsættes, 

og der følges op efter behov.

SFO: Pædagogerne tager 

ansvar for Mål - og 

indholdsbeskrivelsen for SFO 

samt arbejdstidsaftalen

SFO: Arbejdsproces med sfo-

leder, personale og tr om det 

pædagogiske arbejde i sfo'en 

med udgangspunkt i 

arbejdstidsaftalen og mål - og 

indholdsbeskrivelsen

TAP: Jf det overordnede mål (se 

handlinger)

TAP: Udarbejdelse af 

arbejdsbeskrivelser, systematikker 

og fordeling af ansvarsområder

Der arbejdes hen mod en 

samordnet ledelse af 

indskolingen, som varetages af 

sfo-lederen

- oplæg fra ledelsen og 

behandling af dette i MED-

udvalget

På ledelsesseminaret 2012 

Tydeliggørelse af 

ansvarsfordelingen i 

ledelsesteamet. 

Struktur på møder og intern 

arbejdsfordeling. 

Endelig evaluering på Ledelses-

seminar i maj 2012

Personale

At systematisere opfølgning på 

arbejdet med personalets trivsel, 

således at MED-udvalg og 

sikkerhedsudvalg hele tiden er 

ajourført

God personaletrivsel og at alle 

er bekendt med deres pligt til at 

reagere i forhold til 

arbejdsmiljøloven og med de 

forskellige strukturer og 

arbejdsgange

TR, AR påtager sig rollen som 

formidlere og laver synlige 

procedurer til 

personalegrupperne

Løbende evalueringer via 

trivselsundersøgelser, MED-

udvalgsmøder og 

arbejdsmiljøudvalgsmøder

Drift At afvikle skolens underskud

At afvikle skolens underskud, 

uden væsentlige 

kvalitetsforringelser

Stram økonomistyring og 

åbenhed og medinddragelse af 

personalet

Måned for måned - 

ledelsesteamet

At komme væk fra blot at være 

en "drift-enhed", så der skabes 

tid og rum for ledelsesteamet til 

at arbejde mere med både 

strategi og pædagogik

At frigøre ledelsestid til at 

varetage ledelsesopgaver 

tættere på og i samarbejde 

med personalet

Evaluering i forbindelse med 

næste Trivsels-APV i 2012. 

Evalueringen medbringes på 

ledelsesseminaret 2012 mhp ny 

målfastsættelse

RUNDHØJSKOLENS LOKALE UDVIKLINGSPLAN (L.U.P.) FOR SKOLEÅRET 2011/2012

Ledelsen
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LUP’en

Rundhøjskolen

Område Udfordringer Mål Handlinger Evaluering

Samle Rundhøjskolens distrikt til 

en samarbejdende enhed for 

børn 0 - 18. år

At forældre, børn, personaler og 

ledelser oplever sammenhæng 

mellem dagtilbud og skole

Synliggøre og systematisere vores 

fælles mål og handlinger 

indenfor - overgang mellem 

dagtilbud og skole. Plan for 

fælles arbejde med sundhed og 

trivsel. Plan for fælles arbejde 

med sprog. Fælles aktiviteter

Løbende evaluering på 

månedelige fælles ledermøder. 

En gang om året evalueres 

planen til personalemøder - 

både i daginstitutioner og 

skolen. Ledelsen evaluerer med 

de pædagogiske ledere med 

henblik på at lave en ny LUP 

(senest i april 2012)

Strukturere og systematisere 

ledelsessamarbejdet - via fælles 

administration og 

kommunikation/information

Samarbejdskultur mellem 

dagtilbud og skole

Formalisere samarbejdet. 

Synliggøre organisationens 

afhængighed af den enkeltes 

indsats og indstilling

At skabe overskuelighed på Intra 

over alle mapper og 

dokumenter

At gøre det nemmere at arkivere 

og finde oplysninger

Ledelsen og skolens 

kommunikationsmedarbejder 

udarbejder retningslinier for 

struktur m.v. på Intra's arkiv

Intern evaluering april 2012

Altid at kunne skabe passende 

udfordringer til ALLE børn

At distriktets børn tilvælger 

Rundhøjskolen

At sikre høj forældretilfredshed
At alle forældre føler sig 

passende inddraget

Alle klasser opstiller et 

klasseforældreråd, som 

samarbejder med 

skolebestyrelsen og sfo-

forældrerådet

At såvel personale og forældre 

føler ansvar for 

forældreinddragelsen

At forældreinddragelse bidrager 

til maksimal trivsel og læring

Lærerne drøfter udnyttelsen af 

arbejdstidsaftalens råderum i 

forbindelse med skole/hjem-

samarbejde

Forældreinddragelse

Evaluering i forbindelse med 

næste 

spørgeskemaundersøgelse og på 

forældremøder

At de enkelte teams udveksler 

erfaringer om god brug af 

Forældreintra

Rummelighed

Synliggøre at Rundhøjskolen 

rummer alle børn og giver dem 

maksimal trivsel og passende 

udfordringer

Uddannelse af 

inklusionsvejledere samt kurser i 

inklusion for lærere og 

pædagoger

Evaluering i forbindelse med 

næste 

spørgeskemaundersøgelse og på 

teamsamtaler

Organisation

At tage fælles ansvar for den 

samlede organisation 

(Rundhøjskolen) og arbejde 

professionelt

At skabe en "vi-organisation"

Evaluering i MED-udvalget på 

baggrund af hver enkelt 

personalegruppes evaluering. 

Herfter på ledelsesseminar 2012

Kommunikation

At alle forældre og personaler 

oplever Intra som et godt og 

anvendeligt 

At sikre at Forældreintra bliver et 

godt og udbytterigt 

kommunikationsredskab

På forældremøder og i 

skolebestyrelsen
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LUP’en

Rundhøjskolen

Område Udfordringer Mål Handlinger Evaluering

At sørge for maksimal trivsel til 

alle elever, så der er mulighed 

for størst mulig læring

Skolen omdannes til et stort 

bevægelsesområde med 

legepatruljer, fællesaktiviteter, 

inspirerende læringsmiljøer mv

Uddannelse af sfo-pædagoger 

til fritidsvejledere, og 

kompetenceudvikling af 

pædagogerne til varetagelse af 

pædagogisk idræt.

Udpegelse af 

idrætsrepræsentant til skolens 

idrætsudvalg samt samarbejde 

med idrætsskolekoordinatoren.

Udpegelse af 

idrætsrepræsentant til skolens 

idrætsudvalg samt samarbejde 

med idrætsskolekoordinatoren.

Samarbejde omkring det enkelte 

barns trivsel med udgangspunkt 

i Rundhøjskolens værdigrundlag 

og mobbepolitik.

Forbedre kommunikationen bl.a. 

gennem udpegning af 

kommunikationsmedarbejder.. 

årgang. Vedr idræt og trvsel - se 

Sundhed og trivsel ovenfor

Koordineret forældresamarbejde 

undervisningsdel og sfo 0. - 4

Evalueringskultur

Fortsat at være opmærksomme 

på brugen af, og opfølgning på, 

vores evalueringsværktøjer

At vores evalueringer skal være 

anvendelige i vores daglige 

praksis fremadrettet

At skabe gode evalueringsvaner 

blandt andet gennem 

systematik og kontiunitet - 

Columbus-modellen

Intern evaluering april 2012

Arbejdsmiljørundering to gange 

årligt
APV og trivselsundersøgelsenMiljøledelse

Fortsat opfølgning på 

arbejdsmiljøcertificeringen
Bibeholde certificeringen

Sundhed og Trivsel

At videreudvikle idrætsskolen, 

således at den 2012/2013 er fuldt 

implementeret  0. - 9. årgang.                                                

Maksimal trivsel for alle elever

"Idrætsskole" er et fast punkt på 

alle MED-møder, 

Pædagogiskudvalgsmøder og 

Pædagogiskrådsmøder med 

henblik en løbende justering af 

processen. Der ud over en 

årsevaluering af forløbet ultimo 

februar, med henblik på mål- og 

struktur-fastsættelse for 

kommende skoleår

At alle elever bevæger sig 

minimum én time hver dag

At sende vores elever ud i 

verden med sunde livsvaner.                                         

Kvalitetssikring af 

idrætstilbuddet i sfo og sfo-

idræt bliver en integreret del af 

idrætsskolen. 

Læring og Udvikling
At alle børn er topmotiverede 

for dannelse og læring

At alle børn har maksimalt 

udbytte af deres skolegang

Niels Egelund inddrages i 

samarbejde med ESAA til at 

udarbejde en 

evalueringsrapport angående 

Det fortsatte arbejde med 

idrætsskolen

SFO

At have særlig fokus på de 

prioriterede områder indenfor 

Mål- og indholdsbeskrivelsen for 

SFO: Forældreindragelse og 

idræt og trivsel

Synliggøre skolens sfo og 

sammenhængen mellem 

undervisningsdel og sfo.                     

Vedr. idræt og trivsel - se 

Sundhed og trivsel ovenfor

Løbende evaluering på alle 

forældrerådsmøder
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Skolebestyrelsens arbejde

• Forretningsorden

• SFO forældreråd

• Samarbejde med SFO forældreråd

• Målsætning

• Årshjul

• Principper – som styringsredskab

Rundhøjskolen
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Forretningsorden for skolebestyrelsen

§ 1 På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af 

forældrerepræsentanterne som formand og tilsvarende en som næstformand. Hvert 

valg foregår ved bundet flertalsvalg, der er beskrevet i lov om kommunernes styrelse 

§ 24, stk. 1

§ 2 Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt 

den valgte stedfortræder.

§ 3 Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når tre af 

bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

Stk. 2 Formanden fastsætter tid og sted for møderne

§ 4 Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel

Stk. 2 Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage 

inden mødet til medlemmerne en dagsorden med evt. bilag. Omfattende 

bilagsmateriale kan dog fremlægges til gennemsyn på skolen. Såfremt et medlem 

ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 

dage før mødet afholdes

Rundhøjskolen
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Forretningsorden for skolebestyrelsen (fortsat)

§ 4 – stk. 3 I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når 

mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de 

sager, der behandles på mødet.

§ 5 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de 

stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelses afstemninger, når de er personligt 

til stede under disse.

§ 6 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal

Stk. 2 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

§ 7 Skolelederen varetager sekretariatsfunktionen for skolebestyrelsen

§ 8 Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse på 2 ordinære møder

Rundhøjskolen
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Forretningsorden for skolebestyrelsen (fortsat)

§ 16 – SFO forældreråd

I hver skolefritidsordning vælges der et SFO-forældreråd af og blandt forældre til børn i 

skolefritidsordningen

SFO-forældrerådets primære opgave er at formidle forældresynspunkter og medvirke til 

et samarbejde med skolefritidsordningens leder og personale. SFO-forældrerådet er 

samarbejdspartner for skolebestyrelsen, og skolebestyrelsen skal inddrage SFO-

forældrerådet ved behandling af sager om SFO’en.

SFO-forældrerådet har indflydelse på:

• Udarbejdelse af mål og principper for skolefritidsordningens virksomhed

• Udarbejdelse af principper for skolefritidsordningens budgetforslag inden for de 

gældende rammer

• Arrangementer og møder med forældrene, skole-hjem samarbejdet m.v.

• Udarbejdelse af forslag til principper for skolefritidsprdningens indretning, 

lokaleetablering og lokaleanvendelse

• Ansættelse af personale i skolefritidsordningen

• Evaluering af skolefritidsordningens virksomhed, herunder forældresamarbejdet. 

Rundhøjskolen
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Forretningsorden for skolebestyrelsen (fortsat)

SFO-forældrerådet består af:

• 1 forældrerepræsentant fra hver afdeling i SFO’er med 4 eller flere afdelinger

• 2 forældrerepræsentanter fra hver afdeling i SFO’er med 2 eller 3 afdelinger

• 5 forældrerepræsentanter i SFO’er med kun én afdeling

• 1 medarbedderrepræsentant medmindre medarbejderne ikke ønsker at være 

repræsenteret.

SFO-lederen er sekretær for SFO-forældrerådet.

Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af SFO-

forældrerådet.

SFO-forældrerådet afholder mindst fire årlige møder.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og 

der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Rundhøjskolen
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Forretningsorden for skolebestyrelsen (fortsat)

Hvert år inden 1. oktober afholdes der valg til SFO-forældrerådet i alle afdelinger og 

konstituerende forældrerådsmøder.

SFO-lederen indkalder de valgte medlemmer til det konstituerende SFO-

forældrerådsmøde, hvor der vælges en formand og en næstformand, som skal være 

forældrerepræsentanter. På mødet aftaler medlemmern, hvem der er valgt for ét år, og 

hvem der er valgt for to år.

I de SFO’er, hvor SFO-forældrerådet består af to medlemmer fra hver afdeling (SFO’er

med to eller tre afdelinger), skal de to medlemmer udskiftes på skift hvert andet år.

Formanden tegner SFO-forældrerådet mellem møderne. Næstformanden er 

stedfortræder for formanden.

Formanden fastsætter tid og sted for møderne, indkalder medlemmerne samt fastsætter 

dagsordenen. Der tages referat fra SFO-forældrerådsmøderne. Referatet offentliggøres.

Rundhøjskolen
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(Afskrift) Samarbejdsaftale

Skolebestyrelse og SFO-forældreråd

Der er hermed indgået følgende aftale om formaliseret samarbejde mellem forældrerådet 

i Rundhøjen og Rundhøjskolens bestyrelse. Aftalen evalueres/genforhandles hvert år på 

fællesmødet i maj. Skolebestyrelsen skal være opmærksom på, at den i forhold til 

lovgivningen ikke kan frasige sig beslutningsansvaret.

A 1 Formålet med aftalen er at fremme samarbejdet mellem Rundhøjskolens bestyrelse 

og SFO-forældreråd i henhold til Aarhus Byråds beslutning om at ”…forældre skal 

have mulighed for medbestemmelse i forhold til børnenes skole og fritidstilbud…”.

B 1 Det tilstræbes at et af medlemmerne i Skolebestyrelsen er fra SFO-forældrerådet. 

Hvis dette ikke er muligt, deltager et af medlemmerne fra SFO-forældrerådet i 

skolebestyrelsens møder.

B 2 SFO-forældrerået inviteres til at deltage i Skolebestyrelsens årlige arbejdsdag.

B 3 Der afholdes minimum ét fælles møde om året. På mødet drøftes forestående 

skoleårs indsatsområder i forhold til SFO Rundhøjen. Mødet afholdes i maj og der 

kan suppleres med yderligere møder efter behov.

Rundhøjskolen
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(Afskrift) Samarbejdsaftale

Skolebestyrelse og SFO-forældreråd

C 1 SFO-forældrerådet inddrages automatisk i principbeslutninger vedrørende skolens 

budget, når det drejer sig om SFO’en

C 2 SFO-forældrerådet kommunikere med skolen/Skolebestyrelsen via Rundhøjintra, 

hvor også dagsordner og referater offentliggøres.

C 3 SFO-forældrerådet inddrages i ansættelser af pædagoger i SFO – se i øvrigt 

Rundhøjskolens principper for ansættelser.

Skolebestyrelsesformand Skoleleder

SFO-forældrerådsformand SFO-leder

Rundhøjskolen
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(Afskrift) Samarbejdsaftale

Skolebestyrelse og SFO-forældreråd

Bilag 1 – Eksempel på hvad SFO-forældrerådet kan inddrages i:

• Fremsætte forslag til skolebestyrelsen om mål og principper for SFO’ens virksomhed

• Fastlægge mål og principper for det pædagogiske arbejde i SFO’en

• Udarbejde principper for anvendelse af budgettet

• Fastlægge principper for anvendelse af SFO’ens personalenormering

• Fastlægge principper for samarbejdet mellem lærer og SFO’ens medarbejdere 

omkring indslusning til undervisningsdelen

• Fastlægge principper for lokaleanvendelse, herunder basislokaler

• Fastlægge principper for anvendelse af midler til vedligeholdelse, herunder legeplads, 

i samarbejde med skolebestyrelsen og skolens ledelse

• Fastlægge principper for samarbejdet mellem forældre og personale

• Fastlægge principper for samarbejdet med lokalområdets institutioner og foreninger

• Godkende ordensregler for SFO’en

• Indstille til ansættelse af personale i SFO’en

• Indstille til skolebestyrelsen om ansættelse af leder eller afdelingsleder

• Kunne udtale sig til skolebestyrelsen om alle forhold vedrørende SFO (- personsager)

• Udtale sig til skolebestyrelsen vedrørende ferieplan og lukkedage

Rundhøjskolen
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Principper
vedlagt som bilag

Skolens virke

• Om skolens struktur og virke

• Fagfordeling

• Timefordeling

• Skemalægning

• Klassedannelse – klassedeling - klassesammenlægning

• Lejrskole

• Elevers deltagelse i politiske og religiøse arrangementer

• Elevers mulighed for at tjene penge ved at tjene penge ved at arbejde for humanitære 

organisationer

Om praktiske forhold

• Ordensregler

• Vikardækning

• Mobiltelefoner

Om skole/hjem samarbejde

• Oprettelse af klasseforældreråd og deres funktion

• Målsætning og evaluering for den enkelte klasses faglige og sociale udvikling

Rundhøjskolen
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Budget - regnskabsgennemgang

Skoleår 2009/2010      

Belaster med 7/12

Skoleår 2010/2011

Belaster med 5/12      Belaster med 7/12

Skoleår 2011/2012          

Belaster med 5/12

Rundhøjskolen

BUDGET

2010

BUDGET

2011
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Regnskab 2010

Rundhøjskolen



44

Forventet regnskab 2011 
halvårsregnskabet

Rundhøjskolen
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Kommentarer FR2011 - skole

Generelle bemærkninger:

Det forventede regnskabsresultat skal ses i lyset af at skolen er beriget med ni 

barslende, hvilket - udover udgifter til de barslende - har krævet en øget 

lønudgift for at få undervisningstimerne løftet på bedst mulig måde, i forhold til 

eleverne. 

Samtidig forventer vi at de samlede udgifter til specialkasseelever bliver på 2,9 

mio. kr., sammenholdt med det tildelte betalingsbudget på kr. 1,7 mio. kr. hvilket 

giver skolen en forventet merudgift på 1,2 mio. kr., alene til dette 

område. 

Forbrugsændringer:

Fremad rettet vil der fortsat være stor fokus på budgettet - og der vil blive udvist 

stor mådehold, både i forhold til brug af øvrige udgifter, men også i forhold til 

indtag af løsvikarer. 

I første omgang skal alle udgifter frem til næste budgetår, aftales med ledelsen.

Rundhøjskolen
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Kommentarer FR2011 - SFO

Generelle bemærkninger:

Det flotte forventede regnskabsresultat er primært en følge af, at SFO'en i 2010 

valgte at omplacere to medarbejdere - sammenholdt med meget stram styring, 

og øget fokus på økonomien.

Budgetændringer:

Ved skolestart er børnetallet i SFO'en steget med 19 børn - hvilket naturligvis 

har betydning for det forventede regnskabsresultat. 

Forbrugsændringer:

Der er ansat en pædagog på 33 timer, med start den 1. oktober 2011 - hvilket 

også er en følge af det øgede børnetal.

Det flotte resultat til trods, udvises der fortsat stor mådehold, således der kan 

afdrages mest muligt på gælden…

Rundhøjskolen
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Grundbudget - tildeling

Grundbudgettet tildeles til: 

Rengøring + bygning + energi

To sprogede + dansk som andetsprog + tolke

Ressourcer som følge af skolelukninger

Specialklasser – incl. Socialpædagoger

Specialklasse – betalingsbudgettet

Støttecenter + Enkeltintegration af elever

Undervisning i Bh. – 10. klasse

Administration og ledelse

Grundprincipper:

Beløbet pr. barn – to satser. 1. – 7. klasse og 8. til 10. klasse

Grundbeløb til ledelse og administration

Tælletidspunkt – efterregulering af budgettet ud fra antal elever pr. 5. september

Efterreguleinger ifht. blandt andet:

Omsorgsdage + barsel + sygdom over 21 dage

Elevantal

IT-budgettet

I år – bygnings og rengøringsbudgettet. 3% af 2010 budgettet, 7% af 2010 budgettet næste år.

Rundhøjskolen
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Grundbudget - tildeling - SFO

Grundbudgettet tildeles til: 

Total beløb børn

Ledelsesbudget

Fysiske enheder

Udsatte børn 

Grundprincipper:

Beløbet pr. barn – to satser. 0. – 3. klasse og 4. klasse

Grundbeløb til ledelse og administration

H-børn

Efterreguleinger ifht. blandt andet:

Omsorgsdage + barsel + sygdom over 21 dage

Børneantal

Rundhøjskolen
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Budgetkontrol 2011 - september

Rundhøjskolen

Forbruget fordelt på de profitcentre vi har på skolen
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Budgetkontrol 2011 – september (fortsat)
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Budgetkontrol 2011 – september (fortsat)

Rundhøjskolen
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Budgetkontrol 2011 – september (fortsat)

Rundhøjskolen



53

Budgetkontrol 2011 – september (fortsat)

Rundhøjskolen
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Budgetkontrol 2011 – september (fortsat)

Rundhøjskolen


