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Skolebestyrelsens årsberetning, Rundhøjskolen  
Skoleåret 2021-2022 
 

Skoleåret var fortsat præget af situation omkring COVID-19, dog er det i langt højere grad lykkedes 

at gennemføre et skoleår med et højere antal aktiviteter. Det var glædeligt igen at kunne 

gennemføre fysiske skolebestyrelsesmøder, hvilket naturligt bidrager til endnu bedre dialog og 

samarbejde. I den forbindelse kan bl.a. fremhæves et aktivt Rundhøjråd, som har fremlagt en 

række spændende input og ideer til udviklingen af skolen.  

 

Ligeledes har der i år været øget involvering af og dialog med SFO-forældrerådet. Skolebestyrelsen 

og SFO-forældrerådet er enige om behovet for at få skabt et fælles værdisæt for brug af skærme og 

digitale hjælpemidler. Emnet vil blive behandlet videre i næste skoleår. 

 

Året som helhed har desuden været præget af gennemgang og revision af en række af de af 

skolebestyrelsen fastsatte principper. I år er følgende principper blevet drøftet og godkendt: 

 

• Princip for klassetrivsel 

• Princip for klassedannelse + klassedeling + klassesammenlægning 

• Princip for fagfordeling;  

• Princip for timefordeling 

• Princip for skolens samarbejde med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt musikskoler 

og ungdomsskoler 

• Princip for adgangen til i begrænset omfang at opfylde undervisningspligten uden for skolen i 

en musikskole eller i en idrætsforening 

• Princip for lejrskoler  

 

Der har været en god dialog omkring de gennemgåede principper, og skolebestyrelsen finder, at 

disse principper sætter gode retningslinjer til skolens ledelse. Ligeledes vil skolebestyrelsen gerne 

fremhæve, at skolens økonomi fortsat giver mulighed for at igangsætte yderligere forbedringer og 

opdateringer af skolen – dette er meget positivt. 

 

I oktober var skolebestyrelsen sammen med skoleleder Lotte og indskolingsleder Louise med til at 

sætte fokus trafiksikkerheden på Rundhøj Torvet. Grunden er, at nogle forældre parkerer ulovligt på 

torvet, når de sætter deres barn af - og dermed uforvarende kommer til at skabe farlige situationer, 

når de skal fra torvet igen.  

 

Derudover arbejdes der på at styrke kontakten og samarbejdet med klasseforældreråd for at øge 

skolebestyrelsens synlighed på skolen.  

 

Slutningen af året bød på valg, hvor der var kampvalg mellem de 

seks opstillede kandidater. Resultatet af valget betyder at 

forældrerepræsentanter pr. 1. august 2022 er: Bodil Ipsen, Edyta 

Gromacka, Louise Pedersen, Louise Ydemann Duarte, Malene Wiese 

Madsen, Nils Lehner Gottlieb og Tine Obel Schmidt. 
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Vi oplever et godt samarbejde mellem skolebestyrelse 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. 
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Skolebestyrelsen 2021-2022 

 

Forældrerepræsentanter: 

Tine Obel Schmidt (formand) 

Malene Wiese Madsen (næstformand) 

Edyta Gromacka 

Louise Ydemann Duarte 

Mariam Ahmed 

Rasmus Lindhardt 

Søren Bräuner Jung 

 

Elevrådsrepræsentanter: 

Ida Frederikke Kejser 

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 


