
 

 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde – med SFO-forældreråd 

Mandag den 18. november 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  a 

Morten Pedersen x Lotte Søndergaard x 

Pernille Hjortkjær x Thorbjørn Dahl x 

Tine Obel x Medarbejderrepræsentanter: 

Rasmus Lindhardt a Bine Herold  f 

Søren Jung x Hans Koed Jensen a 

Malene Wiese x Elevrådsrepræsentanter: 

SFO-forældreråd: Mathias Dagø 9B x 

Benita Hyldgaard x Andrea Hjortkjær 7A x 

Lise Wendel Eriksen a   

Kirsten Pouli-Rich a   

Lise Nyholm Nørgaard a   

Pernille Urup Ruban a   

Referent: Morten Rørbæk Brøndum 

 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Valg af dirigent og referent (5 min.) Tine blev valgt som dirigent, Morten MB som 

referent. 

2. Nyt fra elevrådet 

• Opfølgning på punkter fra sidste møde  

(10 min.) 

• Rundhøjrådet, skolens elevråd for 7.-10. 

klasse, foreslog en udskolingsfest i hallen – 

med sodavand, dj, musik, dans og 

konkurrencer og lege. På en hverdagsaften – 

med senere mødetid den følgende dag.  

Skolebestyrelsen synes, det lød spændende 

og bad elevrådsrepræsentanterne gå videre 

til Rundhøjrådets lærerkontaktperson. 

• Ønske om flere stikkontakter ved 

arbejdsbordene på gangene. Ledelsen 

undersøger nærmere. 

• Ønske om flere mørklægningsgardiner i 

klasserne, da klasserne ellers må gå i 

skolens biograf eller andre mørkere lokaler. 

• Flere ”farlige” el-installationer i klasserne. I 

sin egenskab af arbejdsmiljøleder vil 

Thorbjørn straks undersøge sagen nærmere. 

• Cyklerne piftes, stjæles eller hærges i 

cykelkælderen. Ledelsen er allerede i gang 

med bestilling af overvågningsudstyr. 
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• Hår i kantinemaden. Lotte foreslog et 

kantineråd bestående af elevrepræsentanter 

og kantinemedarbejdere. 

• Ønske om udskiftning af rugbrødsdag i 

kantinen, gerne til en varm ret baseret på 

elevønsker. Lotte foreslog, at emnet vil være 

oplagt for et kantineråd. 

• Hvorfor kan hallen ikke bruges af andre, når 

en klasse i en time ikke bruger hele hallen? 

Lotte svarede, at det er af hensyn til ro og 

orden for de elever, der modtager 

undervisning i hallen. 

• Lån af bolde: Rundhøjrådet vil gerne have 

en udlånsordning for de ældste elever 

ligesom på den lille legeplads, hvor man kan 

låne bolde m.v. 

Lotte spurgte skolebestyrelsen, om den 

mener, at det er en skoleopgave at stille 

bolde m.v. til rådighed for eleverne i 

frikvartererne – og administrere en sådan 

ordning. Det mener skolebestyrelsen ikke, at 

det er – det må være en opgave for 

klasserådene. 

• Ønske om automat med fødevarer til 

”justering af blodsukkeret” i løbet af 

skoledagen. Lotte foreslog dette som en 

opgave for kantinerådet. 

3. Værdi- og kommunikationsindsats – 

Tilbagemelding fra arbejdsgruppe 

(Lotte/Birgitte) 

(15 min.) 

• Lotte gav en status på forløbet ift. 

servicetjek af skolens værdier, som 

skolebestyrelsen har sat i gang. Senest fik 

forældre ved Forældre- og lærerforeningens 

bankoaften mulighed for at stemme på de 

18 værdier, som er blevet bragt i spil i løbet 

af efterårets værdiproces. Skolebestyrelsen 

anbefalede, at ledelse og medarbejdere 

indsnævrer antallet og gerne ”pakker” de 

valgte værdier ud med eksempler på, hvad 

vi forstår ved hver enkelt værdi. 

4. Samarbejdsaftale med SFO-forældrerådet. 

Se bilag. Kommentarerer ønskes, hvis de 

haves – herefter udfærdiges aftale af SB-

formand, SFO-forældrerådsformand samt 

sekretær 

(Tine og Lotte) 

(10 min.) 

• Ifølge kommunens styrelsesvedtægter skal 

skolebestyrelse og SFO-forældreråd holde to 

møder sammen om året (dette er det første 

af to i skoleåret 2019/2020) og udarbejde en 

samarbejdsaftale.  

• Kun få og redaktionelle kommentarer til den 

samarbejdsaftale, der var udsendt forud for 

mødet. SB-formand og SFO-

forældrerådsformand påtager sig arbejdet 

med at gøre samarbejdsaftalen færdig. 
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5. Punkter fra SFO-forældrerådet: 

• Acceptabelt sprogbrug 

• Respekt for hinanden, de voksne og 

skolens ting 

• Uorden på gangene 

• Toiletforhold 

(Benita, SFO-forældrerådsformand) 

(30 min.) 

• Benita, formand i SFO-forældrerådet, 

fortalte om SFO-forældrerådets arbejde og 

om de emner, rådet vil arbejde med. Særligt 

toiletforholdene gav anledning til debat. 

Ifølge elevtrivselsmålingen er skolens elever 

ikke synderligt begejstrede for renligheden. 

Der blev talt om forskellige måder at gå til 

opgaven på, både forklaringer på hvorfor 

toiletterne bliver beskidte i løbet af 

skoledagen, og hvordan man som skole kan 

forbedre toiletforholdene. Ledelsen arbejder 

videre med at nedsætte et udvalg bestående 

af elever, forældre og medarbejdere. 

• Lotte fortalte, hvordan ledelse og 

medarbejdere forholder sig ved uacceptabelt 

sprogbrug: Det påtales øjeblikkeligt, og i 

nogle tilfælde er der også indsatser over for 

de pågældende børn og dialog med forældre. 

• Mht. uorden på C-gangen, hvor de yngste 

klasser er, blev der talt om løsningsforslag. 

Én ting er manglende plads til egentlige 

reoler, en anden er den forskellighed, man 

kan se klasserne imellem. Det handler også 

om tydelighed og vedholdenhed fra 

lærernes/pædagogernes side.  

Lotte bød ind, at hun og Thorbjørn sammen 

kan tage en gangtur og se på forholdene og 

vurdere, hvad man kan gøre fra skolens side 

for at skabe orden i kaos – og måske tænke 

reoler eller andet ind i næste års 

skolebudget.  

• Der blev også talt om affald på legepladsen 

ved indgangen fra Netto-hjørnet og evt. 

inddragelse af elever i renholdelse. 

6. Elevtrivselsmålinger (Kommunale og 

nationale). Drøftelse af resultater på 

henholdsvis 0.-3. klasse og 4.-9. klasse 

(Alle) 

(40 min.) 

• Skolebestyrelsen havde forud for mødet fået 

tilsendt resultaterne af elevtrivselsmålingen 

foretaget i foråret 2019.  

Skolebestyrelsen vurderede ikke, at der var 

behov for at gennemgå de enkelte rapporter 

på mødet, men ønskede og fik en overordnet 

gennemgang af resultaterne fra Lotte.  

• Vi ligger som skole generelt meget 

gennemsnitligt, nogle steder lidt over, andre 

steder lidt under.  

• Søren spurgte til, hvordan der arbejdes 

videre med resultaterne på lærer-

/pædagogniveau. Lotte fortalte, at lærere og 

pædagoger har fået resultaterne, og 

ledelsen har en forventning om, at de aktivt 

arbejder med dem – og ikke mindst tænker 

indsatser ind i klassernes sociale årsplaner. 

• I relation til 4.-9. klassernes svar ift. 

koncentration i timerne opstod der en 

mindre debat om mobiltelefoner i klasserne 

og lærernes brug af muligheden for at 

inddrage telefonerne, hvis de forstyrrer 
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undervisningen. I sig selv et punkt til et 

senere møde. 

7. Skrivelse omkring kommunikation fra Tine 

fra sidste møde (se bilag). Er der 

kommentarer til forslagene? 

(Tine) 

(10 min.) 

• Tine havde forud for mødet udarbejdet 

guidelines til skolebestyrelsen vedrørende 

henvendelser fra forældre. Skolebestyrelsen 

havde ingen kommentarer til skrivelsen, og 

skrivelsen tages herefter til efterretning i 

bestyrelsen.   

8. Evaluering af skolefoto (Lotte) 

(10 min.) 

• Skolen har foretaget en 

tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene 

ift. skolefotografering for at få et indtryk 

forud for bestilling af skolefotograf næste år. 

• Én forælder mener ikke, det er skolens 

opgave at sørge for fotografering. En anden 

mener, at eksempelvis et klassebillede er et 

minde for livet.  

• Skolebestyrelsen foreslog skolens ledelse at 

suspendere skolefotograferingen i skoleåret 

2020/2021 for at få et indtryk af 

forældrenes efterspørgsel. 

10. Meddelelser fra 

• Formand 

• Skoleledelse 

• Øvrige 

(10 min.) 

• Fra skoleledelse: Lotte orienterede om 

debataftenen om kommunikation med 

skolens medarbejdere tirsdag den 26. 

november. 

11. Eventuelt, herunder punkter til dagsorden 

for næste møde 

(10 min.) 

• I punkt 6 blev der ønsket en drøftelse af 

’Rammer for undervisningspersonalets 

muligheder for at handle’ – som beskrevet 

på hjemmesiden: 

https://rundhoejskolen.aarhus.dk/vores-

skole/dit-barns-sociale-udvikling-og-

trivsel/mobiltelefoner-og-it-udstyr-i-skolen 

• Evt. opfølgning på udvalget, der nedsættes 

for at se nærmere på toiletforholdene. 
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