
 

Referat af skolebestyrelsesmøde  

Mandag den 13. januar 2020 kl. 17.00-19.30 

 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Mødedeltagere: 

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

Forældrevalgte: Ledelse: 

Birgitte Mouritzen a Anders Hiran Christensen  x 

Morten Pedersen x Lotte Søndergaard x 

Pernille Hjortkjær x Thorbjørn Dahl a 

Tine Obel a Medarbejderrepræsentanter: 

Rasmus Lindhardt x Bine Herold  x 

Søren Jung x Hans Koed Jensen x 

Malene Wiese x Elevrådsrepræsentanter: 

Øvrige (deltog under punkt 1-3) Mathias Dagø 9B x 

Klaus Juul Sørensen, adm.led. x Andrea Hjortkjær 7A x 

Referent: Morten Rørbæk Brøndum 

 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Valg af dirigent og referent Pernille blev valgt som dirigent, Morten RB som 

referent 

2. Nyt fra elevrådet • Ønske om bedre rengøring af toiletter 

Spørgsmål til det toiletudvalg, der blev lovet 

nedsat på et tidligere skolebestyrelsesmøde: 

Hvornår? Lotte: Fra næste skoleår, da det er 

svært at omfordele lærernes og pædagogernes 

opgaver midt i et skoleår. 

Ønske fra forældre om hurtigere handling. 

Kunne toiletter for store og små elever være 

løsningen? Kønsopdelte toiletter? 

Fokus på toiletforhold i førstkommende 

Rundologien; kollektiv indsats (skole-hjem). 

 

• Ønske om at gå i billedkunstlokalet i pauserne, 

ligesom man kan gå i hallen. 

Lotte svarede, at man lovmæssigt ikke kan 

tillade eleverne at gå i billedkunstlokalet, fordi 

der fra lokalet er direkte adgang til 

sløjdlokalerne og maskiner med 

sikkerhedsforskrifter. Lotte tilføjede, at hun 

ærgrer sig over, at elevrådet/eleverne ikke har 

taget imod tilbuddet om at bruge studiemiljøet – 

og dermed naturligvis også påtage sig ansvaret 

med opsyn m.v. 

 

• Udskolingsfest: Elevrådsrepræsentanterne gav 

status på forberedelserne. 
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• Lotte efterlyste elevmedlemmer til kantineråd. 

Rundhøjrådet har ikke haft møde, siden 

skolebestyrelsen sidst talte om kantineråd. 

Emnet vil blive taget op på førstkommende 

møde i Rundhøjrådet, så kantinerådet kan 

komme i gang med videreudvikling af 

kantinemenu m.v. 

3. Budget 2020 (ved. administrationsleder 

Klaus Sørensen og Lotte) 

 

• Klaus orienterede om den ny 

budgettildelingsmodel pr. 1. august 2020 – og 

de forventede konsekvenser for Rundhøjskolens 

budget. 

• Også ny budgettildeling for de nye 

administrative fællesskaber (baseret på 

trinmodel ud fra antal elever på skolerne). 

• Skolebestyrelsen drøftede skolens budgetposter, 

i særdeleshed udgifterne til inklusion. Dette 

emne var der ønske om at gå mere i dybden 

med på et senere skolebestyrelsesmøde. 

• Den ny budgettildelingsmodel er ikke helt 

færdig, og skolen kender derfor endnu ikke de 

fulde konsekvenser for skolens budget. Ledelsen 

ser dog positivt på den ny tildelingsmodel. 

• Skolebestyrelsen bad om at få budgettallene 

fremsendt forud for mødet, når skolens budget 

næste gang er på dagsordenen. 

4. Input til høringssvar omkring skolernes 

kvalitetsrapporter 

• Lotte orienterede om baggrunden. Børn og Unge 

har de sidste mange år udgivet en 

kvalitetsrapport for hver skole, i samarbejde 

med skolerne. Kvalitetsrapporterne er lovpligtige 

og bliver behandlet på overordnet niveau af 

byrådet og fungerer også som omdrejningspunkt 

for de enkelte skolers udviklingsarbejde. Nu 

ønsker Børn og Unge at ”skære kagen” 

anderledes, blandt andet med to rapporter (én 

for 0-6-årsområdet og 6-18-årsområdet) i stedet 

for én samlet 0-18-årsrapport. I den forbindelse 

ønsker man skolernes vurdering af tilgangen, 

som fokuserer på tre overordnede temaer: 

Læringsmiljøer, Fravær og Faglig udvikling. 

• Indspark fra skolebestyrelsen:  

o Navnet kvalitetsrapport = statistik, 

afvigelser, hardcore data 

o De rå data bliver pakket ind i lange 

forklaringer – det gamle format er 

nemmere at gå til 

o Der mangler forklaringer på udviklingen. 

o Forskellige læsninger: nogle synes, det 

overvejende virker som om, det står slemt 

til – andre hæfter sig ved positive 

udviklingstendenser. 

o Hvad vil vi gerne måles på? Det, som 

”kunderne” måler os på. 
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o Ønske om en rapport sammensat af de 

målepunkter, vi selv fokuserer på/arbejder 

med. 

o Også vigtigt at få andelen af elever, der er 

i gang med en ungdomsuddannelse efter 3 

eller 15 måneder frem. 

5. Gennemgang af reviderede principper fra 

mødet den 9. december – se referat 

• Kunne en inddeling i ’målgrupper’ være 

relevant? Både og. Målgruppen er jo ledelsen, 

for hvem principperne er et styringsredskab. 

Men nogle af principperne er rigtigt nok møntet 

på eksempelvis forældreråd. 

• Udkastet til de reviderede principper blev 

endeligt godkendt (første godkendelse var på 

mødet i december 2019). 

6. SPO 2020 (Skoleårets planlægning og 

organisering) 

• De pædagogiske ledere er i gang med MUS-

samtaler med medarbejderne, blandt andet for 

at få deres input til, hvad de gerne vil arbejde 

med i næste skoleår. 

• Lotte orienterede om indskrivning til 0. klasse i 

skoleåret 2020/2021. Skolebestyrelsen ønskede 

at få oplyst andelen af elever i distriktet, som 

vælger Rundhøjskolen. Den endelige andel 

kendes endnu ikke, men ligger omkring 50 

procent. 

7. Meddelelser fra 

• Formand 

• Skoleledelse 

• Øvrige 

• Skoleledelse:  

o Lotte vil videresende invitation til Steam, 

som handler om innovationsudvikling i 

naturfag. 

o Rundhøjskolen er blevet udvalgt som 

pilotskole i et nyt affaldssorteringsprojekt. 

To spor: Et pædagogisk spor og et praktisk 

spor. 

Lotte henvendte sig til Rundhøjrådets 

repræsentanter for at bede dem finde 

nogle elevrepræsentanter til deltagelse i 

projektet. Rundhøjrådet har tidligere 

udtrykt stort ønske om affaldssortering på 

skolen. 

o Lotte har været til møde med sin chef. Der 

bliver ikke udarbejdet en kvalitetsrapport 

for de enkelte skoler i år. I stedet skal 

skolerne gennemgå en tjekliste i forhold til 

overholdelse af gældende lovgivning. 

Generelt tilfredshed med Rundhøjskolen, 

men vi får en bemærkning for 

utidssvarende bygninger, hvor 

klasselokalerne er for små til 28 elever.  

8. Eventuelt, herunder punkter til dagsorden 

for næste møde 

• Referatet fra sidste møde blev endelig godkendt. 

Forretningsordenen skal afspejle praksis med 

udsendelse af referat i stjernehøring én eller to 

dage efter mødet og efterfølgende tre 

arbejdsdage til læsning og godkendelse af 

referat. Lotte sørger for at bringe udkast til 
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revideret forretningsorden på dagsordenen på 

næste møde. 

• Forespørgsel fra forælder om, hvad 

entreindtægterne fra Luciafesten går til? Lotte 

svarede, at indtægterne langt hen ad vejen 

dækker udgifterne til lys og lyd ifm. festen. 

• Ønske om rundvisning på skolen. Kommer på 

dagsordenen til næste møde. 


