
 

Referat af skolebestyrelsesmøde  

Mandag den 9. december 2019 kl. 17.00-20.30  

 

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 a 

Tine Obel x Medarbejderrepræsentanter: 

Rasmus Lindhardt x Bine Herold  x 

Søren Jung x Hans Koed Jensen x 

Malene Wiese a Elevrådsrepræsentanter:  

Øvrige:  Mathias Dagø 9B a 

  Andrea Hjortkjær 7A x 

Referent: Morten Rørbæk Brøndum 

 

 

Dagsorden: Referat: 

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

referent. 

2. Gennemgang af principper 

 

Se oversigt på skolens hjemmeside: 

https://rundhoejskolen.aarhus.dk/media/ 

24829/20190521-rundhoejskolens-principper.pdf  

 

Tine indledte mødet med et forslag til den 

praktiske gennemgang af principperne. Ni 

principper skulle have været revideret i 2018, 

og Tine foreslog skolebestyrelsen at prioritere 

disse, hvilket blev vedtaget. 

 

Princip: Klassedannelse + klassedeling + 

klassesammenlægning 

Enkelte justeringer. 

 

Princip: Holddannelse 

Enkelte justeringer. 

 

Princip: Understøttende undervisning 

Lotte kommer på et senere møde med udkast 

til nyt princip vedrørende understøttende 

undervisning. 

 

Princip: Målsætning for og evaluering af 

den enkelte klasses trivsel 

Enkelte justeringer. 

 

Princip: Ordensregler 

Der mangler overblik over de regler, der faktisk 

gælder dags dato, herunder for eksempel regler 

for brug af mobiltelefoner. LS kommer på et 

senere møde med udkast til nyt princip – 

https://rundhoejskolen.aarhus.dk/media/24829/20190521-rundhoejskolens-principper.pdf
https://rundhoejskolen.aarhus.dk/media/24829/20190521-rundhoejskolens-principper.pdf
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og/eller nye ordensregler. Samt fem eksempler 

på ordensregler fra andre skoler. 

 

Princip: Skemalægning 

Enkelte justeringer. 

 

Princip: Timefordeling 

Lotte vil på et senere skolebestyrelsesmøde 

fremlægge timefordelingsplanen for skoleåret 

2020/2021 og ved samme lejlighed bringe 

princippet for timefordeling i spil.  

 

Princip: Skolens samarbejde med 

lokalsamfundets forenings- og kulturliv 

samt musikskoler og ungdomsskoler 

Omskrivning og justering. 

 

Princip: Adgangen til i begrænset omfang 

at opfylde undervisningspligten uden for 

skolen i en musikskole eller i en 

idrætsforening (eliteidræt) 

Omskrivning og justering. 

3. Eventuelt, herunder punkter til dagsorden for 

næste møde 

Pernille spurgte til tidspunkt for lukning af elev-

cykelparkeringskælder. Det sker tilsyneladende 

før klokken 17? Lotte undersøger. 


