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SKOLEBESTYRELSESMØDE 24. september NR. 22 

Lærerværelset 17.30 - 20.00  
 
Deltagere: Ulla Wiese Christensen, Ghita Fobian, Anne Westergaard, Monica G. Smith, Esben Christensen, 
Lars Elmbæk, Marie Fridorf, Malene Villumsen, Karen Lagermann, Christina W. E. Busch, Malene Fagerberg 
 
Suppleanter: Julie                                           

 Fraværende: Lise-Lotte Wibe, Oscar 8.A, August 9.B, Julie 
 

Mødeleder: Esben Christensen    Referent: Karen  
PUNKTER  REFERAT 

1. Godkendelse af referat   

2. Nyt fra skolen: 
 

➢ Corona-opdatering 
➢ Forældremøder 
➢ Status skolens Forening 
➢ Hjemmeside 

 
Information 

Kl. 17.35 – 18.00 
 
Ulla 

Corona-opdatering: Ingen coronatilfælde på 
skolen. Lejrskoler i denne uge blev aflyst. Alle 
medarbejdere på Rådhuset er sendt hjem.  
  
Forældremøder: Blev holdt udendørs med 
succes.  
 
Status skolens Forening: Ulla arbejder på at vi 
kan få en foreningskonto i Danske Bank.  
 
Hjemmeside: Skolerne får nye hjemmesider 
fra næste uge. Fotos får vi betalt af 
kommunen.  

3. Nyt fra elevrådet 
 

Information 

Kl. 18.00 – 18.15 
 
Eleverne 

Ledelsen ønsker at elevrådet arbejder med 
trivselsmålingerne.  

4. Årshjul 
 
Beslutning 

Kl. 18.15 – 18.25 
 
Ulla 

Hver anden måned behandler vi et princip, og 
hver anden måned reviderer vi et princip.  
Bestyrelsesmedlemmerne er alle sat på et 
princip.  
Rækkefølgen byttes lidt rundt så 
”Sponsorering” kommer på til oktober.   

5. Budget 2021-2024  
Konsekvenser for skolen 
 
Information 

Kl. 18.25 – 18.40 Budgetaftale 2021-2024 er vedtaget og i det 
store hele er vi tilfredse.   

- Skatteprocenten hæves med en halv 
procent. 

- Der tilbageføres 1.4 mio. til skolerne 
til ledelse. Det svarer til ca. en halv 
leder pr skole.  

- Arbejdet med særlig talentfulde 
elever får tildelt økonomi.  

- Flersprogsområdet reduceres på to 
områder. Ca. en halv stilling på hver 
skole samt 1/3 stilling på Rungsted 
Skole som er ”modtageskole”.  
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6. Budgetopfølgning – 
overførelser 

 
Information 

Kl. 18.40 – 18.50 I 2019 fik vi besked om store besvarelser.  
Til gengæld fik vi i april 2020 indefrossede 
penge tilbage fra både 2018 og 2019. 
Vi ønsker at bruge pengene på en opgradering 
af skolens udvendige læringsmiljøer. 
Bestyrelsen foreslår at:  A) at pengene også 
bruges til den pædagogiske dag. B) at 
elevrådet bliver inddraget i forhold til 
udearealerne. C) at der afsættes penge til 
materialer/bøger som understøtter 
undervisningen.   

 

7. Stormøde. 
Hvilket tema og hvordan skal 
det afholdes? 
 
Beslutning 

Kl. 19.05 – 19.30 
 
 

På grund af Corona er det svært at afholde 
fysiske stormøder i disse tider.  
Ulla foreslår, at vi starter med at holde møde 
for kontaktforældrene, gerne online. Fx med 
en ekstern oplægsholder og derefter og inden 
jul.  Afd. 0.-4. klasse og afd. 5.-9. klasse.  
 
Emneforslag:  

- Digital dannelse (Center for digital 
dannelse)  

- Styrkelse af forældresamarbejdet i 
klasserne og forældreansvar 
 

Ulla og Karen forsøger at finde en 
oplægsholder. Christina Elgeti har en god 
kontakt til en oplægsholder til Digital 
dannelsen.   
 
Forslag om at skolebestyrelsen deltager på 
første forældremøde med de nye 0. klasser.  

8. Lærernes dag – hvordan skal 
den markeres? 
 
Beslutning 

Kl. 19.30 – 19.45 Lærernes dag mandag d. 5. oktober.  
 
Skolebestyrelsen møder op kl. 7.40 og møder 
lærerne med et flag og ønsker godmorgen. 
Ledelsen indkøber en lille erkendelighed til 
lærerne.   
 
Christina sender et par linjer ud til 
kontaktforældrene i klasserne og opfordrer til 
at kontaktforældrene er kreative i forhold til 
lærerne i egen klasse.  

9. Evt. 19.45 – 20.00 Malene Willumsen: Adskillelsen af elever i 
SFO pga. Corona har konsekvenser for 
aktiviteterne som er indskrænkede.  
Tak for at prioritere talentudvikling på skolen.  
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Der overbringes en hilsen til Wibe, og 
ledelsen oplyser at hun er tilbage i stille og 
roligt tempo.  

 

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

Opfordring til følgende punkter: 
Ansvarlighed – hvordan hægter skolebestyrelsen sig op på dette. 

 
Møderække: 24/9 21/10 26/11 15/12 25/1 23/2 25/3 27/4 2/6 


