
 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 17.00-17.40 

 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Mødedeltagere: 

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

Forældrevalgte: Ledelse: 

Edyta Gromacka a Anders Hiran Christensen (viceskol.) x 

Louise Ydemann Duarte a Lotte Søndergaard (skoleleder) a 

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

Malene Wiese (næstformand) x Medarbejderrepræsentanter: 

Rasmus Lindhardt (fra pkt. 4) a Casper Bugge x 

Søren Jung a Hans Koed Jensen x 

Tine Obel Schmidt (formand) a Elevrådsrepræsentanter: 

  Ida Frederikke Illum Kejser x 

  Sebastian Bjerremand Sørensen a 

Referent: Morten Rørbæk Brøndum 

 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Velkommen ved næstformanden 

 

Næstformanden bød velkommen og 

konstaterede, at forsamlingen ikke er 

beslutningsdygtig. Ifølge bestyrelsens 

forretningsorden skal der være flere 

forældrerepræsentanter end elevråds- og 

medarbejderrepræsentanter, og det var der 

ikke på grund af mange afbud. 

Næstformanden foreslog derfor, at de 

fremmødte nøjedes med at gennemgå 

punkterne vedrørende Rundhøjrådet og det 

næste skolebestyrelsesmøde, som er fælles 

med SFO-fællesrådet. 

 

2. Nyt fra Rundhøjrådet v. Ida 

 

Rundhøjrådet, skolens elevråd for 6.-10. 

klasse, har drøftet forbedringsønsker til 

kantineudsalget. Ida fortalte, at eleverne for 

eksempel godt kunne ønske sig en automat 

med snacks, for eksempel frugt, ligesom 

rådet har forslag til menuen. 

 

Derudover kunne Rundhøjrådet godt tænke 

sig en mere spændende skolegård. Der er 

ifølge Ida et lidt brat skifte fra en fed 

legeplads til en knap så fed skolegård fra og 

med 4. klasse. Rundhøjrådet foreslår, at 

”hullet”, en del af boldbanen, kan udnyttes 

mere spændende. 
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Rundhøjrådet synes, det er ærgerligt, at det 

kun er 9. og 10. klasserne, der må bruge 

hallen i frikvartererne – bortset fra, når der 

er Gameboosters. Ledelse og 

medarbejderrepræsentanter pointerede, at 

det bestemt ikke er en beslutning, skolen 

har truffet, men at der selvfølgelig er en 

holdning om, at elever frem til deres 

konfirmation skal være udenfor i 

frikvartererne. 

 

3. Budget 2022 for Børn og Unge. Præsentation af 

budgettet og drøftelse af eventuelle konsekvenser 

Se link: Microsoft Word - 21-054764-4 Udkast til 

budgetforlig B2022 13370069_7428569_0 

(aarhus.dk)  

 

Udgik på grund af lavt fremmøde. 

4. På skolebestyrelsesmødet den 24. november 

deltager det nye SFO-forældreråd. Hvad er vigtigt at 

få drøftet på mødet omkring det fremtidige 

samarbejde, så vi kan få dette sat på dagsorden. 

 

På næste skolebestyrelsesmøde deltager 

SFO-forældrerådet. Malene gjorde 

opmærksom på, at der efter det nylige valg 

er kommet nye forældrerepræsentanter i 

rådet, og at der kan være behov for en 

drøftelse af skolebestyrelsens og SFO-

forældrerådets snitflader. Derudover kan 

skolebestyrelsen præsentere de bolde, den 

har i luften i øjeblikket, og høre, hvad SFO-

forældrerådet har af ønsker til samarbejdet. 

 

5. Princip om: 

Klassedannelse+klassedeling+klassesammenlægning. 

Herunder drøftelse af emnet ”store klasser” 

Se link: Rundhøjskolens principper (aarhus.dk)  

 

Udgik på grund af lavt fremmøde. 

6. Skolebestyrelsens samarbejde med 

kontaktforældre (Malene) 

 

Malene havde forberedt en præsentation til 

brug, når skolebestyrelsens 

forældrerepræsentanter ”tager ud” for at 

besøge klassernes forældreråd. På grund af 

det lave fremmøde viste hun blot hurtigt 

præsentationen, som skal præsentere 

bestyrelsens opgaver og komme med forslag 

til, hvordan skolebestyrelse og forældreråd 

kan samarbejde/bruge hinanden. 

Punktet og dermed præsentationen bringes 

op på et senere møde. 

 

7. Meddelelser fra: 

 

• Formand 

• Skoleledelse  

• Øvrige 

 

• Formand: Intet. 

• Skoleledelse: Anders ville have orienteret 

om en god proces med skolevalg, men vil 

gemme det til en lidt større forsamling. 

• Øvrige: Casper fortalte, at skolens 

matematikfagudvalg har planlagt 

spændende indsatser for at fremme 

matematikundervisningen for både de 

https://www.aarhus.dk/media/67782/budgetforlig-b2022.pdf
https://www.aarhus.dk/media/67782/budgetforlig-b2022.pdf
https://www.aarhus.dk/media/67782/budgetforlig-b2022.pdf
https://rundhoejskolen.aarhus.dk/media/68067/rundhoejskolens-principper.pdf
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dygtige elever og elever i 

matematikvanskeligheder. Casper 

foreslog samtidig, at skolebestyrelsen fra 

tid til anden orienteres om de forskellige 

udvalg, skolen arbejder med. 

 

8. Evt. og punkter til kommende møder • Børn og Unges 2022-budget 

• Princip om klassedannelse+klassedeling+ 

klassesammenlægning 

• Skolebestyrelsens samarbejde med 

kontaktforældre 

 

 
 
Kommende møder:  

Onsdag den 24. november 2021 

Tirsdag den 11. januar 2022 

Onsdag den 9. februar 2022 

Tirsdag den 8. marts 2022 

Onsdag den 6. april 2022 

Tirsdag den 10. maj 2022 

Onsdag den 8. juni 2022 

 


