
SKOLEBESTYRELSESMØDE 15. december NR. 25 

Virtuelt 17.30 - 19.00 https://meet.google.com/yig-nyto-oyi 

  
Deltagere: Ulla Wiese Christensen, Ghita Fobian, Anne Westergaard, Monica G. Smith, Esben Christensen, Lars 
Elmbæk, Malene Villumsen, Christina W. E. Busch, Oscar 8.A, Lise-Lotte Wibe. Marie Fridorf, August 9.B, Malene 
Fagerberg 
. 
 
Suppleanter: Julie                                           

Fraværende:  Lars Elmbæk, Malene Willumsen 
 

Mødeleder: Esben Christensen    Referent: Wibe 

PUNKTER  REFERAT 
1. Godkendelse af referat   

2. Nyt fra skolen: 
 
➢ Corona-opdatering 
➢ Partnerskab med 

Rungstedlund - status 
➢ Nye 0. klasser 
 

 
Information 

Kl. 17-.30 – 17.50 
 
Ulla 

Coronaopdatering: 
Dags dato er 5.-9. kl. hjemsendt til 
virtuel undervisning. Vi afventer, om 
eleverne skal vende tilbage d. 4. januar 
ellers er vi klar til at undervise virtuelt i 
stort set samtlige fag 
Der har været afholdt virtuelt 
Luciaoptog, julebanko og vi har på 
denne måde forsøgt at fastholde 
skolens traditioner. 
Feedback fra SB: overgangen til den 
virtuelle undervisning er gået fint. Vær 
opmærksom på, at der skal være et 
skema for undervisningen. 
Rungstedlund - partnerskab: 
Pædagogisk udvalg har deltaget på et 
møde på Rungstedlund. Der er gensidig 
stor lyst til samarbejdet mellem skolen 
og museet.  
0.Klasserne 21/22 
Der er pt 32 elever indskrevet til denne 
årgang. Det er små årgange, men et 
bekymrende lavt indskrivningstal 

3. Nyt fra elevrådet 
 
Information 

Kl. 17.50 – 18.00 
 
Eleverne 

 
Desværre fravær fra de to elever. 

4. Evaluering 
kontaktforældremøde 
 

Drøftelse 

Kl. 18.00– 18.15 
 
Ulla 

Ikke alle kontaktforældre deltog, men 
de som deltog, var aktivt med. 
Ledelsen renskriver indholdet fra 
aftenen. 
Der skal følges op på aftenen, som vi 
fortsat har inddragelse af vores 
forældre. 

5. Rungsted Skole Forening 
- Hvad er næste skridt 

Beslutning 

Kl. 18.15 – 18.45 
 
Ulla 

Foreningen er etableret! 
Forældrene skal informeres med et 
skriv fra bestyrelsen. Esben og Christina 
går videre med kommunikationen til 
forældrene. 

https://meet.google.com/yig-nyto-oyi


 
 

Møderække: 15/12 25/1 23/2 25/3 27/4 2/6 
 

6. Punkter til kommende 
møder 
 

Information 

Kl. 18.45 – 19.00  -Der er fulgt op på henvendelse fra 
eleverne omkring valgfag og ledelsen 
går videre med denne forespørgsel. 
- Saml op på de positive erfaringer fra 
coronatiden. 
- Mere netværk mellem 
kontaktforældre, så de gode eksempler 
deles. Som en hjælp til opgaven for 
forældrene.  
- Hvad er status på daginstitution ved 
Rungsted skole/Ulvemosehuset. 
- Voksenfilter på Ipads/Googlechrome. 
Kan skolebestyrelsen gå videre med en 
henvendelse til de øvrige 
skolebestyrelser. 
- Mobilpolitik på skolen ønskes drøftet, 
bør eleverne være uden mobiler hele 
dagen? 
  
TAK til et godt samarbejde til 
skolebestyrelsen. 

7. Evt. 19.45 – 20.00  

Punkter til opfølgning Ansvarlighed – hvordan 
hægter skolebestyrelsen sig op 
på dette. 

 
 


