
 

 
1 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde  

Mandag den 7. oktober 2019 kl. 17.00-19.30 

 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Mødedeltagere: 

 
x = til stede 
a = afbud 
f = fraværende uden afbud 

Forældrevalgte: Ledelse:  

Birgitte Mouritzen x Anders Hiran Christensen  x 

Morten Pedersen x Lotte Søndergaard x 

Pernille Hjortkjær x Thorbjørn Dahl a 

Tine Obel x Medarbejderrepræsentanter:  

Rasmus Lindhardt x Bine Herold  x 

Søren Jung x Hans Koed Jensen x 

Malene Wiese x Elevrådsrepræsentanter:  

Øvrige:  Mathias Dagø 9B f 

  Andrea Hjortkjær 7A x 

Referent:  Anders Hiran Christensen 

 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Tine Obel 

Referent: Anders Hiran Christensen 

2. Nyt fra Rundhøjrådet (skolens elevråd 

for 7.-10. klasse) 

• Rådet har talt om, at det godt kunne tænke sig et 

mere varieret udvalg i Mælkebøtten (rugbrødsdag 

er ikke en favorit).  Eventuelt vegetarretter fast på 

menuen.  

• Rådet har fokus på affaldssortering; flere 

skraldespande i et miljø-perspektiv.  De kunne godt 

ønske flere affaldsspande bl.a. i klasserne. Grønne 

pile som viser vej til skraldespandene. Der kommer 

affaldssortering til alle institutioner i Aarhus 

Kommune i løbet af efteråret. 

• Forslag til at man indfører en livretsdag om 

måneden i Mælkebøtten faciliteret i Rundhøjrådet. 

Det arbejder Rundhøjrådet videre med. 

• Der snakkes om hår i maden. Men hvor mange 

elever har faktisk oplevet det selv i indeværende 

skoleår? Rundhøjrådet laver en forespørgsel på, 

hvor mange elever, der selv har oplevet at finde et 

hår i maden i år. Derefter kan hårnet overvejes.  

3. Forventet regnskab 2019 (v. 

administrationsleder Klaus Sørensen) 

Gennemgang ved Klaus + set video ift. 

budgettildeling.  
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4. Værdi- og kommunikationsindsats – 

Tilbagemelding fra arbejdsgruppe samt 

afklaring af opgave med medarbejderne 

den 9/10 (Birgitte) 

• Hans Koed har igangsat en proces i SFO’en vedr. 

værdier og SWOT-analyse, som er sidestillet med 

processen for lærere og pædagoger i skoledelen.  

• Kort skitsering af den forestående proces til vores 

værdiaften d. 9/10, hvor personale samt 

skolebestyrelse deltager.  

• Møde vedr. principperne d. 9. december kl. 17-

19.30 

 

5. Principperne ”Skolens samarbejde med 

lokalsamfundets forenings- og kulturliv 

samt musikskoler og ungdomsskoler” og 

”Adgangen til i begrænset omfang at 

opfylde undervisningspligten uden for 

skolen i en musikskole eller i en 

idrætsforening (eliteidræt)” revideres. 

Se principper på skolens hjemmeside 

(alle) 

Udsættes til den 9. december 

6. Udkast til Årskalender for 

skolebestyrelsens arbejde. 

Se bilag 

(Lotte og Tine) 

• Gennemgået uden bemærkninger. 

• Januar-mødet udvides med en time ift. fastsatte.  

7. Forventningsafklaring ift. møderne: 

- fremmøde 

- tid til forberedelse til møderne 

- indhold 

- dagsorden og ”ejerskab” til punkterne 

(Tine) 

 
• Vi prøver med tidsestimering ift. de enkelte punkter 

på dagsorden.  

8. Meddelelser fra 

• Formand 

• Skoleledelse 

• Øvrige 

• Skoleledelse: Henvendelse vedr. sodavand til 

idrætsfesten:  

Skolebestyrelsen vurderer, at der ved særlige 

lejligheder godt kan serveres sodavand m.v. Det er 

forældrene, som skal regulere børnenes 

sukkerindtag, også til festdage/mærkedage. Skolen 

holder sundhedsprofilen til daglig.  

• Bine ønsker en præcisering i beskrivelserne; at 

energidrikke osv. ikke må nydes/indtages på 

skolen. 

9. Eventuelt, herunder punkter til 

dagsorden for næste møde 

Gennemgang af Tines skrivelse – især sidste afsnit 

 

 

 

https://rundhoejskolen.aarhus.dk/media/24829/20190521-rundhoejskolens-principper.pdf

