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SKOLEBESTYRELSESMØDE 20. april NR. 19 

SKYPE-møde 17.30 - 20.00  
 
Deltagere: Ulla Wiese Christensen, Lise-Lotte Wibe, Ghita Fobian, Anne Westergaard, Malene Fagerberg, 
Monica G. Smith, Esben Christensen, Lars Elmbæk, Gustav (9.B), Marie Fridorf, Christina W. E. Busch, Malene 
Villumsen, Julie, Emma (9.A) 
 
Suppleanter: Julie 
 

Fraværende: Monica, Julie, Malene, Anne Westergaard, Emma og Gustav 
 

Mødeleder: Esben Christensen    Referent: Wibe 
PUNKTER  REFERAT 

1. Godkendelse af referat   

2. Nyt fra skolen 
 

Kl. 17.35 – 18.00 
 
 

Intensiv uge op til opstart. Alle årgange fra 0.-5. 
kl. er delt op i mindre grupper og lærere og 
pædagoger samarbejder om skoledagene. 
Meget god opbakning fra DOS og taskforce 
omkring Covid19. 
Der er fortsat mange opgaver og ubesvarede 
spørgsmål også fremadrettet i forhold til f.eks. 
morgensamlinger, fælles 
forældrearrangementer/møder, bolddag, 9. 
klassernes sidste skoledag etc.  
 
Minimaj børnene starter først op 1. august. Det 
er en politisk beslutning i kommunen, som vi fra 
Rungsted skole bakker op om. 
 
Stor anerkendelse til personalet på skolen. 
 
Vi er opmærksomme på at samle gode 
erfaringer ind til fremadrettet praksis. 

3. Vision 0-18 år 
Høringssvar 
 

Kl. 18.00 – 18.30 
 
 

Brugbar vision – måske ikke nytænkende. 

 Udskift ordet ”sammen” med ”fælles” 

 Ikke ”derfor” men ”Alle børn har 
mulighed for at udfolde” 

Dannelse og livsduelighed – vi mangler kultur, 
natur, sport. 
 
Processen har været god, vi har været inddraget 
og har kunne deltage aktivt processen. 
 
Vi vil omsætte det lokalt ved at inddrage 
skolebestyrelse og medarbejdere 
Og vigtigt at det politiske lag tager ansvar for 
visionen. 
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4. Tillæg til Kvalitetsrapporten Kl. 18.30 – 19.00 
 
Ulla 

PKT 4 – vi afventer de frigivne midler. Vi 
opfordrer til at de frigives snarest muligt. 
PKT 1 – opmærksom på de manglende 
eksamenskarakter og testresultater fra 
Nationale Test. 

5. Styrelsesvedtægt for skolerne Kl. 19.00-19.30 
 

Bemærkning til pkt. 1.7 og 2.3. – der er nedsat 
visitationsudvalg… ønskes uddybes. 
Bemærkning – er der yderligere dokumentation 
omkring ”Fælles børn fælles ansvar”. 
 

 

   
. 

6. Afslutning for 9. klasserne Kl. 19.30 – 19.45 
 
 

Vi ønsker at gøre noget særligt for vores 9. 
klasser, men lige nu afventer vi om 
retningslinjerne ændrer sig forsamlinger. Gode 
inputs modtages. 

 Kl. 19.45-20.00 . 

7. Evt.   

 

 

Punkter til opfølgning 1. Princip ”Forældrenes ansvar” 
2. Princip ”Skolens ordensregler” 

 


