
 

Referat af skolebestyrelsesmøde  

Onsdag den 9. februar 2022 kl. 17.00-20.30 

 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Mødedeltagere: 

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

Forældrevalgte: Ledelse: 

Edyta Gromacka x Anders Hiran Christensen (viceskol.) a 

Louise Y. Duarte (til pkt. 7) x Lotte Søndergaard (skoleleder) x 

Mariam Ahmed x   

Malene Wiese (næstformand) x Medarbejderrepræsentanter: 

Rasmus Lindhardt (til pkt. 7) x Casper Bugge x 

Søren Jung x Hans Koed Jensen x 

Tine Obel Schmidt (formand) x Elevrådsrepræsentanter: 

  Ida Frederikke I. Kejser (til pkt. 7) x 

  Sebastian B. Sørensen (til pkt. 7) x 

Referent: Morten Rørbæk Brøndum 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Velkommen ved formanden 

 

Tine bød velkommen til årets første møde, og det 

første møde siden 24. november 2021, da det 

planlagte møde 11. januar 2022 blev aflyst på grund 

af mange afbud. 

 

2. Nyt fra Rundhøjrådet  

(Sebastian og Ida) 

 

Sebastian og Ida fortalte, at Rundhøjrådet (skolens 

elevråd for 6.-10. klasse) på sit seneste møde talte om 

ønsker til skolegården. På den vist nok uprioriterede 

liste med ønsker er gynger, tarzanbane, brug af 

”hullet” (en del af boldbanerne), opstregning i 

ramblaen, nye mål på boldbanerne, nyt net i 

eksisterende mål, snakke-/loungeområde evt. med 

hængekøjer, minitrampoliner, gummifliser, automat 

med sundesnacks, løbehjulsbane, parkourbane, 

kunstgræs, højere bander på multibanen.  

Eleverne er glade for den nye kasse med bolde m.v., 

som bliver trillet ud i spisefrikvartererne, og de kunne 

godt tænke sig, at den kom ud i alle pauser. 

 

Rundhøjrådet har derudover forslag til arrangementer: 

Fastelavnsfest for hele skolen, påske-klippe-og-klistre-

dag, påskeægsskattejagt, gækkebrevs-tiltag klasserne 

imellem, elevrådet deler æbleskiver ud om morgenen 

ved juletid, julekonkurrence om bedste pynt i 

klasserne. Genindførsel af fodboldturnering med 

Holme Skole ifm. Holme-Rundhøj Festuge. 

 

Skolebestyrelsen takkede for forslagene. Forslagene 

vedrørende skolegården vil i en nærmere opfølgning 

med Rundhøjrådet indgå i budgetdrøftelserne. Lotte 

foreslog Rundhøjrådets repræsentanter at lave et 
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årshjul, så de selv kan følge op på deres 

aktivitetsforslag. Skolebestyrelsen syntes, at alle 

forslagene var gode. 

 

3. Skolebestyrelsens samarbejde med 

kontaktforældre (Malene) 

Dette punkt er fra 26.10.2021 

 

 

Malene genopfriskede bestyrelsens overvejelser og 

ambitioner om at styrke samarbejdet og kontakten 

med forældreråd/kontaktforældre. Hun præsenterede 

skolebestyrelsens rolle og forældrerådenes rolle og 

skitserede områder, hvor bestyrelse og råd med fordel 

kan få et tættere samarbejde. 

 

Malenes oplæg var oprindeligt på dagsordenen i 

oktober, men blev udskudt på grund af lavt fremmøde. 

Nu siger kalenderen februar, og skolebestyrelsen 

drøftede derfor timingen i forhold til det videre arbejde 

og kontakten med forældrerådene. Bestyrelsen 

bestemte sig for først at indlede en dialog med 

klassernes forældreråd i starten af næste skoleår. 

Indtil da vil bestyrelsen se på mulighederne for at lave 

en slags hjemmeside eller et forum til udvekslinger af 

gode råd og ideer til aktiviteter og arrangementer på 

forskellige klassetrin. 

 

Malene samler op på drøftelserne og skriver dem ind i 

oplægget, så bestyrelsen har noget at tage 

udgangspunkt i senere. Samtidig vil skolens ledelse 

undersøge konkrete muligheder for en platform til 

udveksling af ideer. 

 

4. ”Skolebestyrelsens Aften”  

Malene og Lotte har deltaget i dette møde 

og giver kort resumé.  

Derudover deltog Malene i møde hos Skole 

og Forældre, hvor flere skoler fortalte om 

"Velfærdsfrihedsforsøget" som også kan 

blive relevant i Aarhus. 

Læs evt. artikel på folkeskolen.dk  

 

Malene deltog i efteråret i et foredrag/møde i Skole og 

Forældre-regi i Nyborg, og det var ifølge Malene så 

spændende, at hun håber, at flere fra skolebestyrelsen 

vil deltage i kommende møder. 

 

Malene og Lotte har i efteråret også været til et 

Aarhus-lokalt møde for skolebestyrelser 

(Skolebestyrelsens Aften), men her var begejstringen 

til at tage og føle på. Rammesætningen for mødet var 

for uskarp. 

 

 

 

 

https://www.folkeskolen.dk/1885377/regeringen-naeste-aar-skal-alle-kommuner-have-lov-til-at-drive-skole-som-esbjerg-og-holbaek
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5. Oplæg om idrætsskoleudvalgets 

arbejde med ”Idrætsskolen 2030” 

(Casper Bugge) 

 

Skolens ledelse og idrætsskoleudvalg samarbejder om 

videreudvikling af idrætsskolen under overskriften 

”Idrætsskolen 2030”. Casper, som er en del af 

idrætsskoleudvalget, præsenterede arbejdet, herunder 

tanker, visioner og planer. 

 

Ledelse og idrætsskoleudvalg har i tre grupper kastet 

sig over forskellige opgaver. Én gruppe vil komme 

med forslag til, hvordan man kan gøre det endnu mere 

tydeligt og synligt internt og eksternt, at vi er 

idrætsskole (udtryk og rammer). En anden gruppe vil 

se på, hvordan man internt kan booste idræt og 

bevægelse i hverdagen (kultur og approach), mens en 

tredje gruppe vil se nærmere på effekten af 

idrætsskolen. 

 

P.t. har skolen inviteret et firma indenfor på skolen for 

at blive inspireret til aktivitetsfremmende 

”udsmykning” indendørs og udendørs. Samtidig er 

idrætsskoleudvalget begyndt at introducere korte 

brainbreaks for kollegerne på interne fællesmøder – 

for på den måde at inspirere til bevægelse i 

fagene/undervisningen ud over idrætstimerne. 

Desuden vil skolen som en del af det generelle 

skoleudviklingsarbejde kigge nærmere på elevernes 

egen oplevelse af de effekter, som ofte bliver 

fremhævet som gevinster af idræt og bevægelse i 

skolen (via data fra elevtrivselsmålinger og 

sundhedsmålinger). 

 

6. Princip for lejrskoler 

På SB-mødet den 29.09.2021 havde vi 

følgende punkt:  

 

Princip for lejrskoler 

Vi ændrede princippet vedrørende 

lejrskoler i 2019, hvor vi ”sparede” en 

overnatning på 8. årgang og fjernede 

den faste lejrskole i 0.-3. årgang. Vi skal 

nu gennemgå princippet igen. Se 

princippet her: Rundhøjskolens 

principper 

 

Vi besluttede på mødet den 29.09.2021 at 

høre medarbejderne om deres holdninger til 

lejrskoler. Vedhæftet er kommentarer fra 

medarbejdere samt en sammenskrivning af 

samme. Se bilag. 

Vi drøfter tilbagemelding fra medarbejdere. 

Derefter spiser vi. Efterfølgende behandles 

princip for lejrskole (Alle). 

 

Skolens princip for lejrskoler står over for den 

rutinemæssige opdatering. I 2019 blev der på grund af 

halvdårlig økonomi skåret ned på lejrskolerne, men nu 

hvor princippet skal opdateres, og økonomien er 

blevet bedre, er der mulighed for at se på mulige løft. 

 

Skolebestyrelsen bad på et møde i efteråret ledelsen 

om at spørge til medarbejdernes input og overvejelser 

i forhold til ændring af lejrskole-setuppet. Bestyrelsen 

havde forud for mødet fået tilsendt medarbejdernes 

skriftlige tilbagemeldinger, som i grove træk gik på at 

udvide antallet af lejrskoler fra to til tre i et helt 

skoleliv – og som også fokuserede på medarbejdernes 

aflønningsforhold i forbindelse med lejrskoler. 

 

Bestyrelsen vil gerne have et overslag på udgifterne til 

de scenarier, som medarbejderne har foreslået. Lotte 

kommer til næste møde med et oplæg. Samtidig vil 

Casper rådføre sig med lærernes tillidsrepræsentant i 

håb om at få en bedre forståelse af tilbagemeldingerne 

vedrørende aflønningsforhold. 

Målet er, at der kan træffes en beslutning på næste 

møde – af hensyn til budgetlægningen. 

 

https://rundhoejskolen.aarhus.dk/media/68067/rundhoejskolens-principper.pdf
https://rundhoejskolen.aarhus.dk/media/68067/rundhoejskolens-principper.pdf
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7. Budget 2022 

Hvordan ser det ud på nuværende 

tidspunkt for Børn og Unge og for RHS? 

Hvilke prioriteringer har vi til kommende 

skoleår? (Lotte og alle). 

Se medarbejderes ønsker til budget 2022 i 

bilag. 

 

Lotte orienterede om skolens budget for 2022. 

Budgetposterne er meget lig sidste år. 

 

På udgiftssiden arbejdes der med en fortsættelse af 

renoveringen af klasselokaler. Derudover har 

medarbejderne budt ind med ønsker, og det samme 

har Rundhøjrådet (jf. tidligere punkt 2) og det lille 

elevråd skal også inddrages. Desuden vil der skulle 

afsættes midler til nogle af de initiativer, der blev 

omtalt i gennemgangen af ”Idrætsskolen 2030”. 

 

Der skal også påregnes udgifter til: 

• Mellemformer, som er et nyt tiltag for elever, der 

så at sige ligger mellem almenklasser og 

specialklasser (kommunalt initiativ) 

• Fællesskaber For Alle (kommunalt initiativ 

målrettet skolestartere, et samarbejde med PPR)  

• Matematikindsats (kommunalt initiativ for elever i 

matematikvanskeligheder i 2. klasse) 

• Kendte voksne (kommunalt initiativ for at 

nedbringe udgifterne til vikardækning) 

• Styrket indsats for elever med læse- og 

ordblindevanskeligheder (kommunalt initiativ) 

• Dansk som andetsprog (DSA) (kommunalt 

initiativ) 

 

Lotte spurgte skolebestyrelsen til eventuelle 

pejlemærker.  

 

Mariam foreslog, at man forfulgte tilbagemeldingerne 

fra både elever og medarbejdere om forbedringer af 

skolegården. Det bakkede Tine op om. 

 

Malene spurgte til status på renoveringsplanerne for 

Håndværk og Design-lokalet. Renoveringen står i kø 

hos Børn og Unge. Lotte fortalte, at hun kan se, at de 

første midler ser ud til at komme i 2023. Hun gjorde 

opmærksom på, at det er selve lokalet, der bliver 

tildelt midler til – ikke inventar, som skolen derfor 

naturligvis også skal huske at tænke ind på 

udgiftssiden. 

 

Lotte opsummerede punktet med at konkludere, at 

hun hører skolebestyrelsen ønske, at man prioriterer 

elevernes ønsker til skolegården, samt de initiativer, 

som flugter med ønskerne om at skabe gode og 

synlige rammer til idræt og bevægelse. 

  

8. Princip for fagfordeling 

Drøftelse af princippet og eventuelle 

ændringer (Alle). 

Se princippet her: 

Rundhøjskolens principper  

 

Skolebestyrelsen kiggede på princippet for 

fagfordeling, og Lotte bemærkede, at der set fra 

ledelsens side ikke er behov for justeringer af 

princippet.  

Skolebestyrelsen godkendte derfor princippet uden 

ændringer.  

 

https://rundhoejskolen.aarhus.dk/media/68067/rundhoejskolens-principper.pdf
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9. Princip for timefordeling 

Drøftelse af princippet og eventuelle 

ændringer (Alle). 

Se princippet her:  

Rundhøjskolens principper  

 

Skolebestyrelsen kiggede på princippet for 

timefordeling, og Lotte fortalte, at skolebestyrelsen på 

næste møde vil skulle se nærmere på 

timefordelingsplanen for skoleåret 2022/2023.  

Skolebestyrelsen godkendte derfor princippet uden 

ændringer. 

 

10. Meddelelser fra: 

• Formand 

• Skoleledelse  

• Øvrige 

 

• Tine skal dagen efter skolebestyrelsesmødet som 

både privatperson og skolebestyrelsesformand 

mødes med rådmanden for Teknik og Miljø 

angående Rundhøj Torvet, som hun ikke synes 

repræsenterer området særligt godt. 

• Lotte orienterede om coronasituationen på skolen. 

Skolen oplever et faldende smittetal. Skolens 

testcenter lukker, og fra uge 8 vil eleverne i stedet 

få to hjemmetest udleveret. 

• Lotte fortalte, at ledelsen er begyndt på planlægning 

og organisering af skoleåret 2022/2023. PPR 

overvejer at lægge nogle af vores specialklasser 

sammen – resultatet af overvejelserne kendes først 

omkring 1. april. Derudover orienterede hun om 

søgningen til 0. klasse i kommende skoleår. 

 

11. Evt. og punkter til kommende 

møder 

• Oplæg om økonomi vedr. lejrskoler 

• Princip for lejrskoler 

• Timefordelingsplan for kommende skoleår 

 

 
Kommende møder:  

Tirsdag den 8. marts 2022 

Onsdag den 6. april 2022 

Tirsdag den 10. maj 2022 

Onsdag den 8. juni 2022 

 

Kommende punkter:  

Rundhøjskolens udearealer 

Kantineudvalg 

 

 

https://rundhoejskolen.aarhus.dk/media/68067/rundhoejskolens-principper.pdf

