
 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 

Mandag den 15. juni 2020 kl. 17.00-20.20 

 

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 a Thorbjørn Dahl x 

Tine Obel x Medarbejderrepræsentanter: 

Rasmus Lindhardt x Bine Herold  a 

Søren Jung x Hans Koed Jensen x 

Malene Wiese x Elevrådsrepræsentanter: 

Øvrige: Mathias Dagø 9B f 

Klaus Juul Sørensen adm.leder x Andrea Hjortkjær 7A f 

    

Referent: Morten Rørbæk Brøndum 

 

 

Dagsorden: Referat: 

0. Spisning og afsked med afgående 

medlemmer. 

Morten Pedersen, Birgitte Mouritzen og Pernille 

Hjortkjær udtræder af skolebestyrelsen ved 

skoleårets afslutning. På vegne af hele 

Rundhøjskolen roste og takkede Tine de afgående 

medlemmer og overrakte dem skolens gave. 

1. Valg af dirigent og referent Tine blev valgt som dirigent, Morten B som 

referent. 

2. Nyt fra Rundhøjrådet  Ingen deltagere fra Rundhøjrådet.  

En forælder savnede engagement fra elevrådet og 

tilbød at komme til opstartsmøde i Rundhøjrådet i 

det nye skoleår for at give en peptalk. 

3. Økonomi: Regnskab 2019/Budget 2020  

v/ Klaus Juul Sørensen, administrationsleder 

for Administrativt Fællesskab Holme/Rundhøj  

Rundhøjskolens regnskab for 2019 viser et 

overskud på omkring 370.000 kroner, hvilket er 

væsentligt bedre end det underskud på 1,6 mio. 

kroner, som man havde budgetteret med. Klaus 

betegnede resultatet som overordnet fint og viste, 

at det blandt andet skyldes ekstrabevillinger, lavt 

forbrug og besparelser – under sidstnævnte for 

eksempel lavt vikarforbrug (lærerne dækker af for 

hinanden) og færre ledere. 

Overskuddet på 370.000 kroner skal ses i 

sammenhæng med 1,8 mio. kroner, som er 

akkumuleret fra tidligere år. Rundhøjskolen har 

således 2,2 mio. kroner ”at gøre godt med”, hvilket 

bliver aktuelt i budgettet for 2020, som Klaus også 

gennemgik:  
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Budgetfordelingen er sammensat af: Grundbudget, 

bygningsbudget, specialundervisning og Dansk som 

andetsprog (DSA). I 2020 får skolen samlet set 

tildelt 41,2 mio. kroner – og forventer et forbrug på 

42,8 mio. kroner. I budgettet arbejdes altså med et 

underskud på 1,6 mio. kroner. Beløbet hentes fra 

de akkumulerede 2,2 mio. kroner. 

Især en negativ ubalance på specialklasseområdet 

på 900.000 kroner trækker de samlede udgifter op. 

Derudover ligger der i skolens budget et forslag til 

forbedring af lokaler og inventar på 900.000 kroner. 

 

Skolebestyrelsen drøftede skolens praksis med at 

akkumulere overskud. Ifølge en nøgletalsoversigt 

2015-2019, som Klaus også præsenterede, har 

skolen hvert år siden 2015 haft et akkumuleret 

regnskabsresultat svingende mellem 1,8 og 2,7 

mio. kroner. Det er beløb, der ifølge forældrene 

kunne have været anvendt på for eksempel 

forbedring og modernisering af skolen. Ledelsen 

svarede, at man ikke ønsker at spare op, da 

midlerne jo skal komme elevernes læring og trivsel 

til gode – og at skolerne heller ikke må akkumulere 

overskud eller underskud, der overstiger fem 

procent af det samlede budget, uden at præsentere 

Børn og Unges økonomiafdeling for en plan (før 

2019 var der en grænse på 10 procent for 

overskud). I budgettet 2020 arbejder ledelsen 

netop med forbedrings- og moderniseringsplaner, 

og ser man tilbage, blev der i 2018 anvendt en sum 

penge på modernisering af personalerum, 

lærerforberedelse og administration. Desuden 

arbejdede man i budgettet for 2019 med et 

underskud på 1,6 mio. kroner, hvilket ville have 

tæret på det akkumulerede overskud på 1,8 mio. 

kroner efter regnskabsåret 2018. 

 

SFO landede i 2019 på et overskud på 770.000 

kroner, hvilket er et bedre resultat end det 

budgetterede underskud på 400.000. Resultatet 

skyldes især ekstrabevillinger, som er kommet sent 

i regnskabsperioden samt manglende lederløn i 4 

måneder. 

I SFO’s budget for 2020 arbejder man samlet set 

med 7,6 mio. kroner i tildeling, hvoraf de 1,1 mio. 

kroner er ekstrabevillinger. 

Forbruget i 2020 ventes at lande på 7,5 mio. 

kroner, hvilket giver et forventet resultat på 

140.000 kroner i overskud. Når dette overskud 

lægges til tidligere års akkumulerede overskud, er 

der cirka 900.000 kroner ”at gøre godt med” 

fremadrettet. Ledelsen er gået i tænkeboks for at 

udnytte denne mulighed. 
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4. 1:1 (Chromebooks) v/ Thorbjørn Dahl og 

Anders Hiran Christensen 

Anders præsenterede sit og Thorbjørns oplæg om 

de Chromebooks, som elever i 2.-10. klasse jf. en 

byrådsbeslutning skal have stillet til rådighed fra og 

med skoleåret 2020/2021. 

 

I oplægget var en tidsplan for udrulningen og de 

pædagogiske drøftelser/overvejelser, skolerne med 

fordel kan gøre sig, når alle elever får computere.  

 

Skolen har tidligere beskæftiget sig med it-dannelse 

og har også nogle retningslinjer møntet på 

elevernes brug af it-udstyr og mobiltelefoner i 

skolen. Med oplægget søgte Thorbjørn og Anders 

skolebestyrelsens svar på, hvordan den vil 

involveres i drøftelser og rammesætning af brugen 

af de nye Chromebooks – og hvordan. 

 

Skolebestyrelsen drøftede nødvendigheden af et 

princip, vigtigheden af at lærere og pædagoger kan 

understøtte elevernes brug af de nye devices 

(kompetencer m.v.), behovet for regler for brug af 

devices i frikvarterer, placering af forsikringsansvar 

osv. 

Thorbjørn og Anders arbejder sammen med skolens 

lærere videre med udrulningsplanen i uge 32 og 

bringer emnet på dagsordenen igen på næste 

skolebestyrelsesmøde. 

5. Valg til skolebestyrelsen – kort orientering 

om status 

Seks kandidater stillede op til valget, og det var lige 

præcis, hvad der var brug for. Derfor kunne valget 

klares med fredsvalg. 

 

De forældrevalgte i Rundhøjskolens skolebestyrelse 

er pr. 1. august 2020: 

 

• Edyta Gromacka (nyvalgt) 

• Louise Ydemann Duarte (nyvalgt) 

• Malene Wiese Madsen (genvalgt) 

• Mariam Ahmed (nyvalgt) 

• Rasmus Lindhardt (genvalgt) 

• Søren Bräuner Jung (genvalgt) 

• Tine Obel Schmidt (valgt for en fireårig 

periode i 2018) 

 

Skolebestyrelsen planlagde første møde i det nye 

skoleår mandag den 17. august. Lotte inviterer de 

nyvalgte forældre.  

6. Tilbagemelding omkring formulering af 

skolens værdier v/ Tine Obel Schmidt, Malene 

Wiese og Lotte Søndergaard 

Tine, Malene og Lotte har gennemgået og justeret 

oplægget til udpakningen af skolens værdier – og 

udsendt til bestyrelsen forud for mødet. Bestyrelsen 

havde ikke noget at bemærke til ”udpakningen af 

værdierne”, som nu præsenteres for skolens 

medarbejdere. 

 

 



 

 
4 

7. Meddelelser fra 

• Formand 

• Skoleledelse 

- SPO 

• Øvrige 

Formand:  

• Tine har mødtes med Poul Erik Mundbjerg, 

leder af fritidsklubberne i Holme-Rundhøj 

efter seneste skolebestyrelsesmøde, hvor 

selvsamme Poul Erik præsenterede Klubben 

Rundhøjs ønske om at få opsat en togvogn 

på legepladsen – et fysisk rum, som skolen, 

klubben og den pædagogisk ledede 

legeplads er fælles om. Tine og Poul Erik 

havde en god dialog om placering af 

togvognen, som Poul Erik og Lotte arbejder 

videre med. 

• Tine har tilmeldt sig et onlinemøde senere i 

juni, hvor Cecilie Harrits, formand for Skoler 

og Forældre i Aarhus, præsenterer den nye 

og netop implementerede 

budgettildelingsmodel for skolerne. 

• Tine laver oplæg til kommende møder mht. 

opdatering af skolens principper. 

Skoleledelse: 

• Ledelsen har forhørt sig hos lærerne for at få 

status på, hvor mange der mangler at 

afholde skole-hjem-samtaler pga. corona-

situationen. I de tilfælde, hvor der ikke har 

fundet samtaler sted, er det aftalt med 

lærerne, at de sender forældrene en udvidet 

elevplan og tilbyder en onlinesamtale. Nogle 

forældre i skolebestyrelsen undrede sig over 

ikke at være blevet tilbudt en samtale. Lotte 

følger op. 

• Lotte fortalte, at lærerne nu har fået grønt 

lys til at orientere elever og forældre om, 

hvem der er klassernes dansk- og 

matematiklærere i næste skoleår. 

• Skolen har inviteret afgangselever og 

forældre til dimission og arrangeret ”sidste 

skoledag”. 

• Thorbjørn orienterede om opstart af næste 

skoleår i SFO, særligt for nye 0. klassebørn. 

Der er planlagt en særlig introuge i uge 32, 

ugen før skolestart, og der sendes nærmere 

information ud til forældrene inden 

sommerferien. Thorbjørn præsenterede 

samtidig resultaterne af en spørgeskema-

undersøgelse foretaget af forældre i SFO-

forældrerådet blandt forældrene til dette års 

skolestartere – for at få et indtryk af 

forældrenes oplevelse af SFO’ens velkomst 

af de nye børn. Undersøgelsen viser generelt 

pæn tilfredshed, men dog med mulighed for 

forbedringer. 

Thorbjørn forklarede, hvordan man i 

planlægningen af velkomsten af nye 0. 

klassebørn efter sommerferien har taget 

bestik af forældrenes og skolebestyrelsens 
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forbedringsforslag – og tilføjede, at SFO-

forældrerådet vil foretage en lignende 

undersøgelse efter skolestarten i 2020/2021. 

8. Eventuelt, herunder punkter til dagsorden 

for næste møde 

• Rasmus: Fremover skal vi være mere 

opmærksomme på, hvem der er på som 

modtagere af interne mail i 

skolebestyrelsen. Ikke-medlemmer og 

elevrepræsentanter bør ikke være en del af 

mailtråden. 

• Rasmus: Jeg har ikke oplevet det på 

Rundhøjskolen, men skolens 

medarbejdere/ledelse bør i sin fremtidige 

kommunikation være opmærksomme på 

ikke at komme til at udskamme elever, der 

har været på rejse til et af de lande, som 

Udenrigsministeriet fraråder rejser til. Påbud 

om at blive hjemme i 14 dage efter 

hjemrejse skal tages med forældrene.  

Ledelsen erklærede sig enig og lovede at 

inkludere budskabet i en udmelding til 

medarbejderne. 

 


