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Skolebestyrelsens årsberetning, Rundhøjskolen  
Skoleåret 2020-2021 
 

Hele året har fortsat været præget af den særlige situation omkring COVID-19. COVID-19 har 

fortsat haft stor betydning for afvikling af skoleåret og mange af de aktiviteter, som vi for få år 

siden ville tage for givet: Skolefest, lejrture, idrætsstævner og stort set alle andre fælles aktiviteter 

har været helt nedlukket, aflyst eller omlagt til onlinefællesskaber. En stor del af driften af skolen – 

og derigennem også skolebestyrelsens fokus – har handlet om at håndtere COVID-19 og sikre en 

tryg og sikker afvikling af skoleåret.  

 

Heldigvis har der også været en række markante nye initiativer og indsatser, herunder kan bl.a. 

fremhæves: 

 

• Vi har fået igangsat og gennemført en større renoveringsplan, herunder med fokus på 

forbedring af skolens toiletter samt opdatering af garderobeforhold for de mindre klasser. 

• Skolebestyrelsen har været repræsenteret ved ansættelse af en ny pædagogisk leder for 0.-

6. klassetrin. Vi byder Louise velkommen og ser frem til det fremadrettede samarbejde. 

• Vi har etableret faste kontaktpersoner for alle klasserne, således alle klasser har et ”kendt” 

ansigt fra skolebestyrelsen tilknyttet. Vi ser dette som et vigtigt tiltag for at sikre en bedre og 

bredere forankring af skolebestyrelsen på tværs af alle årgange på skolen. 

• Vanen tro har vi også været involveret i en række høringssvar, herunder kan fremhæves: 10. 

klassernes fremtid, den fritidspædagogiske vision samt rammen for lokal kvalitetsopfølgning 

og tilsyn af skolen. 

Vi har desuden gennemgået og opdateret skolens principper, således skoleledelsen har de bedst 

mulige forudsætninger for at drive skolen efter skolebestyrelsens anvisninger. Vi oplever generelt 

set et rigtig godt samarbejde mellem skolebestyrelse, elevrådet og skoleledelsen: Samarbejdet er 

præget af, at vi kan give udtryk for varierede synspunkter, vi kan udfordre beslutninger og finde 

konstruktive løsninger, som bidrager positivt til udviklingen af Rundhøjskolen. 

 

Vi ser frem til en nyt skoleår; forhåbentlig med væsentlig mindre fokus på mundbind, sprit og 

afstand og i stedet langt mere dedikeret tid til udvikling af skolen. 

  

 

Skolebestyrelsen 

  

Højbjerg, juni 2021 
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Skolebestyrelsen 2020-2021 

 

Forældrerepræsentanter: 

Tine Obel Schmidt (formand) 

Malene Wiese Madsen (næstformand) 

Edyta Gromacka 

Louise Ydemann Duarte 

Mariam Ahmed 

Rasmus Lindhardt 

Søren Bräuner Jung 

 

Elevrådsrepræsentanter: 

Villads Seneca 

Sebastian Bjerremand Sørensen 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Casper Bugge Jensen 

Hans Koed Jensen 

 

Ledelse: 

Lotte Søndergaard, skoleleder 

Anders Hiran Christensen, viceskoleleder og pædagogisk leder for 7.-10. klasse 

Louise Barner Jensen, pædagogisk leder for 0.-6. klasse og SFO 


