
 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 

Torsdag den 19. november 2020 kl. 17.00-17.40 

 

Sted: Microsoft Teams-møde 

Mødedeltagere: 

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

Forældrevalgte: Ledelse: 

Edyta Gromacka x Anders Hiran Christensen x 

Louise Ydemann Duarte f Lotte Søndergaard x 

Mariam Ahmed x   

Malene Wiese x Medarbejderrepræsentanter: 

Rasmus Lindhardt x Casper Bugge x 

Søren Jung x Hans Koed Jensen x 

Tine Obel Schmidt x Elevrådsrepræsentanter: 

Øvrige: Sebastian Bjerremand Sørensen x 

  Villads Seneca x 

Referent: Morten Rørbæk Brøndum 

 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Velkomst ved formanden Tine bød velkommen til mødet, der med en dags 

varsel blev ændret fra at være et møde med fysisk 

fremmøde til et onlinemøde. 

 

2. Opdatering på corona-situationen på 

Rundhøjskolen 

Lotte forklarede, at ledelse og administration har 

været lagt ned af corona-smitte. Lotte selv kom 

som den første tilbage på arbejde, og hun har som 

(næsten) ene ’mand’ på skansen haft mere end 

almindeligt travlt (Anders tager sig af sygefravær 

og vikardækning fra sengelejet). Derfor henstillede 

hun dagen før hos formanden til, at mødet blev 

ændret til onlinemøde og dagsordenen kortet ned til 

en opdatering på corona-situationen. 

 

Ud over ledelse og administration er i alt fem 

medarbejdere og seks elever konstateret smittet 

med corona, og ti klasser er eller har været sendt 

hjem (til test). 

 

Anders fremhævede, at de medarbejdere, der ikke 

er syge eller hjemsendte, er gode til at melde sig 

og tage fra på ekstra opgaver. Han fremhævede i 

den forbindelse særligt Casper Bugge og Karina 

Mogensen, som i forvejen har påtaget sig ekstra 

koordinationsopgaver, mens skolen mangler en 

pædagogisk leder for 0.-6. klasse og SFO. 
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Søren var interesseret i, om ledelse og 

medarbejdere er opmærksomme på at uddrage 

læring. For eksempel var han en af de forældre, der 

blev ringet op en torsdag aften med besked om, at 

børnene i klassen skulle blive hjemme på grund af 

en smittet lærer. Først ved 10-11-tiden den 

følgende dag kom der besked fra lærerne om, hvad 

børnene skulle arbejde med hjemme, selvom hans 

barn – sikkert ligesom de andre børn – var klar fra 

klokken 8. 

 

Lotte fortalte, at lærerne for nogen tid siden havde 

fået tid til at udarbejde en nødplan til brug i det 

tilfælde, hvor en klasse blev sendt hjem. Hun vil 

tage oplevelsen med tilbage til lærerne. 

 

Tine fortalte, at 7. årgang, hvor et af hendes børn 

går, var klar til start fra klokken 8 på første 

hjemsendelsesdag. De større klasser er dog også 

vant til onlineundervisning. Malene bemærkede, at 

der relativt hurtigt kom lektier til børnene på 3. 

årgang. 

 

Lotte spurgte til elevrådsrepræsentanternes 

oplevelse. Herfra var meldingen, at der straks efter 

hjemsendelse var lektier at finde i 

læringsplatformen MoMo, og at der i øvrigt blev 

holdt onlineundervisning ligesom under 

hjemsendelsen i foråret. 

 

Malene spurgte, om skolen måske kunne give 

forældrene i de berørte klasser en status på antallet 

af smittetilfælde blandt de hjemsendte elever. I en 

af de hjemsendte 3. klasser er foreløbig fem elever 

konstateret smittet med corona – en oplysning, der 

måske ville kunne skabe øget opmærksomhed på 

symptomer, test og forebyggelse. Lotte noterede 

sig forslaget og bemærkede, at hun muligvis kan 

lave en aftale om dette med lærerteamene på de 

enkelte årgange. 

 

3. Meddelelser fra formand, skoleledelse og 

andre 

Tine oplyste, at hun og Lotte på grund af det 

ekstraordinære arbejdspres på skolen er blevet 

enige om at udskyde den (halve) arbejdsdag, som 

skolebestyrelsen ellers ville have planlagt i 

december.  

Desuden oplyste Tine, at skolen nu er blevet 

medlem af foreningen Skole & Forældre, jf. 

forslaget på seneste skolebestyrelsesmøde. 

Tine fortalte også, at hun er blevet inviteret til 

møde med den HR-konsulent, som er koblet på 

processen i forhold til ansættelse af ny pædagogisk 

leder. Her skal hun formidle forældrenes krav og 

ønsker til ny leder. 
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Søren spurgte til tidshorisonten for ansættelse af ny 

leder. Lotte svarede, at målet var ansættelse pr. 1. 

marts. Søren bemærkede, at det var en rystende 

langsommelig proces og tilføjede, at i enhver anden 

virksomhed ville man på nuværende tidspunkt være 

i gang med ansættelsessamtaler.  

 

Lotte fortalte, at skolen pr. 1. november har ansat 

Marie Bjerre i den stilling, der blev ledig, da 

Johanne Sand-Nielsen fratrådte til fordel for en 

stilling hos Kompetencecenter for Læsning, og at 

ansættelsen heldigvis gik så hurtigt, at der var 

mulighed for en god overlevering mellem afgående 

og tiltrædende lærer. 

 

4. Eventuelt 

 
Medlemmerne ønskede hinanden god jul       

Resterende møder i skoleåret 2020/2021:  

Tirsdag den 12/1 

Onsdag den 24/2 

Torsdag den 25/3 

Mandag den 3/5 

Tirsdag den 15/6 

 


