
 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 

Onsdag den 25. august 2021 kl. 17.00-19.20 

 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Mødedeltagere: 

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

Forældrevalgte: Ledelse: 

Edyta Gromacka x Anders Hiran Christensen (viceskol.) x 

Louise Ydemann Duarte x Lotte Søndergaard (skoleleder) x 

Mariam Ahmed a Louise Barner Jensen (pæd. leder) a 

Malene Wiese (næstformand) x Medarbejderrepræsentanter: 

Rasmus Lindhardt x Casper Bugge x 

Søren Jung x Hans Koed Jensen a 

Tine Obel Schmidt (formand) x Elevrådsrepræsentanter: 

    

    

Referent: Morten Rørbæk Brøndum 

 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Velkommen ved formanden Formanden (Tine) havde på forhånd varslet en sen 

ankomst, så punktet udgik, og mødet startede lige 

på og hårdt. 

 

2. Nyt fra Rundhøjrådet Der har endnu ikke været holdt valg til 

Rundhøjrådet (skolens elevråd for 7.-10. klasse). 

Derfor deltog ingen elevrådsrepræsentanter på 

skolebestyrelsesmødet, og punktet udgik. 

 

3. Skolebestyrelsens opgaver (Tine) 
Fra Skolebestyrelsens forretningsorden: 
Skolelederen og formanden gennemgår 
skolebestyrelsens opgaver. 

Skolebestyrelsen drøftede ikke specifikke opgaver 

under dette punkt. Rasmus foreslog, at man drøfter 

hvilke opgaver skolebestyrelsen skal arbejde med – 

og særligt hvilke opgaver man ønsker at arbejde 

med.  

 

Bestyrelsen blev enige om at se nærmere på 

opgaverne under punkt 7 (skolebestyrelsens 

årshjul) og i øvrigt vende tilbage til dette skoleårs 

bestyrelsesopgaver på næste møde. 

 

4. Skolens aktuelle situation (Lotte) 
Fra Skolebestyrelsens Forretningsorden: 

Skolelederen og formanden giver en introduktion til 
skolens aktuelle situation, herunder elevtal, 
økonomi og særlige fokusområder og udfordringer. 

 

Lotte præsenterede Rundhøjskolen 2021/2022: 

 

• Elevtallet er 595 og forventes at stige de 

kommende år, da de nye 0. klasser er større 

end udskolingsklasserne. 

• Økonomien ser sund ud, og der er derfor sat 

gang i renovering af skolens fysiske rammer.  
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• Skift i fokus fra at tiltrække flere distriktselever 

til opmærksomhed på skolens kultur og 

læringsmiljø.  

• Udfordring med mangel på klasselokaler inden 

for få år og etablering af et håndværk og 

design-lokale. Klubben Rundhøj taler også om 

pladsmangel. Børn og Unge er opmærksom på 

den kommende lokalemangel på 

Rundhøjskolen. 

• Økonomisk udfordring med stadig flere 

(distrikts-)elever i specialtilbud → for 

folkeskolerne i Aarhus betyder det, at hver 

enkelt skole i gennemsnit vil få tildelt ca. 

750.000 kroner mindre i budgettet fremover, 

som det ser ud lige nu (der foregår 

budgetforhandlinger i Aarhus Kommune p.t.). 

 

5. Orientering om Læringssamtale om tilsyn 

og kvalitetsopfølgning (Ledelsen) 
Vi lavede i december 2020 et høringssvar angående 
ovenstående. Det er nu politisk behandlet og sat i 
værk. Der orienteres omkring dette. Vedhæftede 
bilag om ramme for kvalitetsopfølgning og tilsyn 
kan evt. læses. 

Lotte og Anders gav en status på arbejdet med 

kvalitetsopfølgning og tilsyn: 

 

Børn og Unge er i kvalitetsopfølgningen og tilsynet 

med skolerne gået fra Kvalitetsrapporter med 

mange data til Læringssamtaler med politisk 

udvalgte temaer.  

 

Lotte, Anders og Louise har som Rundhøjskolens 

ledelse været inviteret til sin første læringssamtale 

med Børn og Unge-chefen og en faglig konsulent. 

Her valgte man sammen, at skolen fremover med 

fordel kan fokusere på læringsmiljøet. For eksempel 

kan man dykke ned i trivselsresultaterne, der viser, 

at eleverne oplever, at deres lærere er mindre 

positive ift. deres fremskridt, og at eleverne heller 

ikke selv oplever, at de gør fremskridt – hvilket står 

i kontrast til, at eleverne faktisk klarer sig godt 

sammenlignet med elever på andre skoler 

(karaktergennemsnit + undervisningseffekt). 

 

Lotte benyttede lejligheden til at give 

skolebestyrelsen et indblik i de data om elevernes 

læring og trivsel, skolen kan trække på. 

 

Skolebestyrelserne vil blive inviteret med til 

samtalerne, når modellen er færdigimplementeret. 
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6. Ledelsens vision for Rundhøjskolen anno 

2026 (Ledelsen) 
Præsentation af ledelsens vision og drøftelse af 
skolebestyrelsens inddragelse 

 

Lotte og Anders fortalte om ledelsens vision anno 

2026 – en vision, som blev nedfældet som en del af 

ledelsens interne udviklingsarbejde. I visionen 

indgår blandt andet fokus på fælles værdier, 

lederkompetencer, troværdig og samstemthed.  

 

Skolebestyrelsen nikkede til visionen og 

interesserede sig for den konkrete udmøntning. 

 

7. Skolebestyrelsens årshjul 
Fra Skolebestyrelsens Forretningsorden: 
Skolelederen og formanden præsenterer 
bestyrelsens årshjul, som justeres med nye 

punkter. Årshjulet er dynamisk og tilrettes løbende.  

 

Skolebestyrelsen gennemgik et på forhånd udsendt 

udkast til årshjul.  

 

Tine ønskede at få princippet for lejrskoler på 

dagsordenen igen. For nogle år siden blev antallet 

af lejrskoler igennem en elevs skoletid reduceret på 

grund af skrantende økonomi, men nu hvor 

økonomien ser bedre ud, kan der måske skrues op 

for antallet igen? Casper bemærkede, at dette også 

var et stort ønske blandt lærerne. 

Ønsket om en revidering af princippet blev noteret. 

Lotte tilføjede, at der i år allerede bliver en del flere 

lejrskoler end ellers, fordi noget skal indhentes fra 

sidste skoleår, hvor meget blev aflyst på grund af 

corona. Lotte tilføjede, at hun gerne vil lave et 

oplæg, der viser, hvad en lejrskole samlet set 

koster (vikartimer, lærer-/pædagog-afspadsering 

osv.). 

 

I forbindelse med lejrskoler talte skolebestyrelsen 

om muligheden for overnatning. Flere forældre 

havde oplevet, at brandmyndighederne ikke 

(længere) tillader hele klassers overnatning i 

klasselokalerne. Lotte vil undersøge, hvad der 

faktisk gælder og orientere bestyrelsen. 

 

9. Meddelelser fra 

• Formand 

• Skoleledelse 

• Øvrige 

 

• Formand: Intet 

• Skoleledelse: Lotte orienterede om pædagogisk 

weekend for skolens medarbejdere. Skolen vil 

gerne lukke ned for undervisningen fredag den 

24. september klokken 12.30. Ledelsen vil 

opfordre SFO-forældre, der har mulighed for 

det, til at hente deres børn tidligt hjem denne 

dag, men Lotte spurgte samtidig, om 

skolebestyrelsens forældre sammen med andre 

måske kunne overtales til at tage nogle timer i 

skolens SFO. Skolebestyrelsen godkendte 

ønsket og spurgte ind til SFO-forældrerådets 

deltagelse. Samtidig gav bestyrelsens forældre 

udtryk for, at de gerne vil hjælpe til, hvis 

opgaven blev beskrevet lidt nærmere. 

• Louise: Kan skolens ledelse gå i dialog med 

Netto, som spærrer fortovet af uden for 

åbningstid – og dermed tvinger børn (og 

voksne) ud på parkeringspladsen? Lotte 
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svarede, at hun vil tage kontakt til Netto. Igen, 

for sagen har været oppe før. 

 

10. Eventuelt, herunder punkter til dagsorden 

for næste møde (onsdag 29. september 2021) 

(Drøftelse) 

Louises indspark om Nettos afspærring af fortovet 

gav anledning til en snak om forældres 

parkeringsvaner om morgenen: Mange holder 

uhensigtsmæssigt, dvs. uden for båsene, på 

Rundhøj Torvet, hvilket ofte skaber farlige 

situationer. 

 

 


