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Referat skolebestyrelsesmøde med SFO-forældreråd 

 

Dato: Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 17.00-19.30 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Til stede: Forældrevalgte: Kenn Larsen, Morten Pedersen, Birgitte Mouritzen,  

Tine Obel, Pernille Hjortkjær 

SFO-forældreråd: Lisbeth Østergaard, Kirsten Pouli-Rich 

 

Elevrådsrepræsentanter: 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Bine Herold, Per Juul 

 

Ledelsen: 

Anders Hiran Christensen, Thorbjørn Dahl, Lotte Søndergaard 

 

Afbud fra: Lise Bering 

SFO-forældrerådet: Tina Madsen, Pernille Urban 

 

Fraværende u/ afbud:  

 

Referent: Anders Hiran Christensen 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Nyt fra elevrådet 

3. Bestyrelsens sammensætning og beslutningsdygtighed 

Vi har oplevet, at vi ikke er beslutningsdygtige på bestyrelsesmøder, fordi der er for få 

stemmeberettigede til stede. Skal vi have ændret på forretningsorden? skal vi have 

strammet op på afbud i god tid? – eller hvad skal der til for ikke at spilde de fremmødtes 

tid og muligheden for at gøre et stykke arbejde for skolen? 

4. SPO – (Skoleårets planlægning og organisering) – Orientering v. Lotte 

- Fagfordeling 

- Administrative fællesskaber 

5. Økonomi – Drøftelse af: 

- Lejrskoler – Se bilag 1, som blev lavet på forrige skolebestyrelsesmøde 

- vikardækning – Se bilag 2, som blev lavet på forrige møde.  

6. AULA v. Birgitte 

7. Gennemgang af principperne: 

- Klassedannelse + klassedeling + klassesammenlægning 

- Holddeling 

- Understøttende undervisning 

https://rundhoejskolen.skoleporten.dk/sp/file/73124c29-2ee3-45ce-acbb-87f9165950ff  

8. Meddelelser fra 

- Formand  

Opfølgning på supplering til bestyrelsen 

- Skoleledelse 

- Øvrige 

9. Eventuelt, herunder punkter til dagsorden den 19. juni 2019  

https://rundhoejskolen.skoleporten.dk/sp/file/73124c29-2ee3-45ce-acbb-87f9165950ff
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Referat: 

1. Valg af dirigent og referent 

 

2. Nyt fra elevrådet 

• Elevrådet vil stadig gerne drøfte muligheden for, at vores ældste klasser skal have 

lov til at gå i Netto; de fik igen at vide, at der er stemt nej fra skolebestyrelsen 

ift. til denne forespørgsel. 

• Vi drøfter, hvordan vi kan få et mere aktivt elevråd. Lotte mener, at vi kan være 

mere obs. på at fortælle eleverne hvilken grad af involvering, som vi mener, det 

kræver for at være medlem.  

• Tine og Pernille vil deltage på et elevrådsmøde ift. ovenstående.  

 

3. Bestyrelsens sammensætning og beslutningsdygtighed 

Vi har oplevet, at vi ikke er beslutningsdygtige på bestyrelsesmøder, fordi der 

er for få stemmeberettigede til stede. Skal vi have ændret på forretningsorden? 

skal vi have strammet op på afbud i god tid? – eller hvad skal der til for ikke at 

spilde de fremmødtes tid og muligheden for at gøre et stykke arbejde for 

skolen? 

• Man kan blive forhindret i at deltage; men man skal melde afbud, da vi ellers 

spilder hinandens tid.  

• Lise Bering trækker sig fra skolebestyrelsen.  

• Kenn vil gerne trække sit kandidatur. Dvs. vi skal have to pladser besat samt en 

fra specialrækkeklassen; i alt tre pladser skal dermed besættes. 

• Skolebestyrelsen skal fortsat bestå af 7 stemmeberettigede medlemmer.  

• Valget kommer til at foregå i starten af skoleåret 2019/2020. 

• Introaften for kommende forældrene til skolestartere ift. en plads i 

skolebestyrelsen. 

• Forældrerådene kontaktes inden sommerferien. 

• Lotte skriver i sommerbrevet/info vedr. det kommende skolebestyrelsesvalg. 

 

4. SPO – (Skoleårets planlægning og organisering) – Orientering v. Lotte 

- Fagfordeling 

• Fagfordelingen er meldt ud, og er nu afsluttet. Skolebestyrelsen får vist denne på 

smartboardet og fortalt, at dette stadig er fortroligt og endnu ikke officielt.  

• Vi nedskalerer undervisningen en time om ugen pr. klasse, og tiden skal bl.a. 

bruges til tolærerordning og faglig udvikling for personalet. 

- Administrative fællesskaber 

• Lotte informerer om, at Rikke Kofoed ikke længere skal være en del af det 

administrative fællesskab på Rundhøjskolen. Rikke skal til 

Engdalskolen+Sødalskolen. Vi får tildelt Klaus fra Holme Skole.  

-  

5. Økonomi – Drøftelse af: 

- Lejrskoler – Se bilag 1, som blev lavet på forrige skolebestyrelsesmøde 

• Principperne for lejrskole er gennemgået- godkendt. 

- vikardækning – Se bilag 2, som blev lavet på forrige møde.  

• Vi har nedbragt vores budgetterede merforbrug fra ca. 2 mio.kr. til ca. 600.000 

kr.  

• Vi gennemgår principperne for vikardækning, og den bliver vedtaget med flertal.  

 

6. AULA v. Birgitte 
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7. Gennemgang af principperne: udsat 

- Klassedannelse + klassedeling + klassesammenlægning 

- Holddeling 

- Understøttende undervisning 

 

8. Meddelelser fra 

- Formand  

Opfølgning på supplering til bestyrelsen 

- Skoleledelse 

- Øvrige 

• Morten Brøndum deltager i vores arbejdsdag d. 20. august 

 

9. Eventuelt, herunder punkter til dagsorden den 19. juni 2019 

 

 

 


