
 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde  

Onsdag den 6. april 2022 kl. 17.00-19.00 

 

Sted: Personalerummet, Rundhøjskolen 

Mødedeltagere: 

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

Forældrevalgte: Ledelse: 

Edyta Gromacka x Anders Hiran Christensen (viceskolel.) x 

Louise Ydemann Duarte a Lotte Søndergaard (skoleleder) x 

Mariam Ahmed x Klaus Juul Sørensen (adm.led.) (pkt.1-3) x 

Malene Wiese (næstformand) a Medarbejderrepræsentanter: 

Rasmus Lindhardt x Casper Bugge x 

Søren Jung x Hans Koed Jensen x 

Tine Obel Schmidt (formand) x Elevrådsrepræsentanter: 

  Ida Frederikke Illum Kejser x 

  Sebastian Bjerremand Sørensen a 

Referent: Morten Rørbæk Brøndum 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Velkommen ved formanden 

 

Tine bød velkommen. 

2. Nyt fra Rundhøjrådet  

(v. Sebastian og Ida) 

 

Ida fortalte, at Rundhøjrådet har været ude i 

klasserne for at samle inspiration til forbedring af 

skolegården. Efterfølgende har rådet samlet op på 

tilbagemeldingerne. Ideerne går på tarzan-/ 

parkourbane, loungeområde og net omkring 

multibanen og højere bander tæt ved målet – og 

kunstgræs (med opstregning) i stedet for asfalt. 

Derudover ønsker eleverne en snackautomat ved 

kantinen. 

 

Den øvrige skolebestyrelse takkede for og drøftede 

forslagene. Blandt andet blev der talt om et 

elevadministreret snackudsalg – en idé, som Ida vil 

tage med tilbage til Rundhøjrådet. 

 

Lotte følger op på ideerne sammen med 

Rundhøjrådet. 

 

3. Budget 2022 

(Administrationsleder Klaus Juul Sørensen 

deltager) 

 

Administrationsleder Klaus Juul Sørensen 

præsenterede skolens regnskab for 2021 og budget 

for 2022. 
 

SFO 

Regnskab for 2021: 

Budget 8,3 mio. kr. 

Forbrug 9 mio. 

Resultat: Underskud på 700.000 kr. 
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Herefter akkumuleret resultat 1,2 mio. kr., som er 

14,4% af budgettet, hvilket normalt ville være så høj 

en andel, at Børn og Unge ville løfte øjenbrynene. På 

grund af et atypisk år med corona vil der dog blive 

set gennem fingre med dette. 

 

Budget 2022: 

Forventet budget: 8,2 mio. kr. 

Forventet forbrug: 8,1 mio. kr. 

Forventet resultat: Overskud på 77.000 kr. 

Forventet akkumuleret resultat: 1,3 mio. kr. (15,6% 

af budgettet) 

Skolens ledelse vil sammen med 

administrationslederen gå tættere på tallene for at 

sikre, at det akkumulerede resultat ligger inden for 

den tilladte grænse. 

 

Skole 

Regnskab 2021: 

Budget: 45,1 mio. kr. 

Forbrug: 44,4 mio. kr. 

Resultat: 700.000 kr. 

Akkumuleret resultat: 4,0 mio. kr. (svarer til 8,8 

procent af budgettet, hvilket anses som ok med 

henvisning til et coronaår). 

 

Budget 2022: 

Forventet budget: 44,4 mio. kr. 

Forventet forbrug: 45,9 mio. kr. 

Forventet resultat: Underskud på 1,5 mio. kr. 

Forventet akkumuleret resultat: 2,5 mio. kr. (5,3% 

af budgettet) 

 

I skolens budget indgår udgifter til den 

renoveringsplan, som skolen fortsat arbejder med. 

Planen indebærer blandt andet nye møbler i 

klasselokalerne og ser p.t. sådan ud: 

2021: 1.-3. årgang, mødelokaler, pigetoilet 

2022: 4.-6. årgang, 1-2 specialklasser, idrætsskole 

2023: 7.-9. årgang 

2024: ESAA-klasser 

2025: 10. årgang? 

 

Skolebestyrelsen takkede Klaus for gennemgangen. 
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4. Info om valg til skolebestyrelsen 

Følgende er på valg: Tine Obel-Schmidt og 

Malene Wiese Madsen 

Se evt. Tidsplan og valginformation | Skole 

og Forældre (skole-foraeldre.dk) 

 

Der er valg til skolebestyrelsen i foråret og inden 

sommerferien. Tine Obel Schmidt blev valgt for en 

firårig periode i 2018 og Malene Wiese Madsen for en 

toårig periode i 2020. De er derfor begge på valg i 

år. Derudover er der for øvrige forældrevalgte, som 

er valgt for firårige perioder, mulighed for at trække 

sig efter to år. En mulighed, som Rasmus og Søren 

på mødet begge luftede et ønske om at benytte sig 

af. 

 

Lotte vil efter mødet udarbejde en tids- og 

kommunikationsplan for valget og sende denne til 

skolebestyrelsen. 

 

5. Princip om: Skolens samarbejde med 

lokalsamfundets forenings- og kulturliv 

samt musikskoler og ungdomsskoler 

(Alle) 

 

Skolens princip for samarbejde med lokalsamfundets 

forenings- og kulturliv står over for den 

rutinemæssige opdatering (alle skolens principper 

revideres hvert andet år). 

 

Skolebestyrelsen drøftede princippet og vurderede, 

at der ikke var anledning til justeringer. Princippet 

blev derfor godkendt. 

 

6. Princip om: Adgangen til i begrænset 

omfang at opfylde undervisningspligten 

uden for skolen i en musikskole eller i 

en idrætsforening (eliteidræt)  

(Alle) 

 

Også dette princip står over for den 

rutinemæssige opdatering.  

 

Skolebestyrelsen drøftede princippet og vurderede, 

at der ikke var anledning til justeringer. Princippet 

blev derfor godkendt. 

 

7. SPO – Info og status på skoleårets 

planlægning og organisering  

(Lotte/Anders) 

 

Lotte og Anders orienterede om det nuværende 

arbejde med at planlægge og organisere kommende 

skoleår.  

 

• En ny specialklasse (stadig syv i alt). 

• En af skolens matematiklærere har via 

kommunens mobilitetspulje fået job tættere på 

sin bopæl, en anden lærer har søgt og fået et 

års orlov. 

• Drøftelse af færre elever på en årgang på grund 

af færre elever ifm. Skoleskift og overgang til 

ESAA. 

• Vi (og ESAA) har de senere år oplevet lavere 

søgning til ESAA på 10. årgang. 

• Rigtig god søgning til 0. klasse: Tre nye 0. 

klasser efter sommerferien – interne drøftelser 

af lokaleplacering af c-klasse og bemanding. 

 

8. Meddelelser  

Fra: 

• Formand 

• Skoleledelse  

• Øvrige 

• Formand:  

Tine er som skolebestyrelsesformand blevet 

interviewet til netmediet Skåde-Højbjerg-Holme 

om blandt andet frivilligt arbejde. 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/tidsplan-og-valginformation
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/tidsplan-og-valginformation
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 • Skoleledelse: Intet. 

Øvrige: Edyta orienterede om muligheden for 

EU-finansierede workshops for elever. 

 

9. Evt. og punkter til kommende møder Til næste møde inviteres SFO-forældrerådet. 

Bestyrelsen drøftede de punkter, der er relevante for 

SFO-forældrerådet at deltage i. 

 

 
 
 
Kommende møder:  

Tirsdag den 10. maj 2022 – med deltagelse af SFO-forældrerådet 

Onsdag den 8. juni 2022 

 

 

Kommende punkter:  

Rundhøjskolens udearealer 

Kantineudvalg 

 

 


