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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, Karen Lagermann, Christina W. E. Busch, Oscar 8.A, Lise-Lotte Wibe 
. 
 
Suppleanter: Julie                                           

Fraværende: Marie Fridorf, Malene Fagerberg, August 9.B 
 

Mødeleder: Esben Christensen    Referent: Wibe 

PUNKTER  REFERAT 
1. Godkendelse af referat   

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

Rungstedlund - status 
➢ Daginstitution på RU-

skole 
 
Information 

Kl. 17-.30 – 17.50 
 
Ulla 

Status corona: – der undervisning på 
alle årgange og dermed fokus på både 
faglighed men også det trivselsmæssige 
i denne nedlukningstid. 
Pt. 25 børn i nødundervisning/pasning. 
Feedback fra SB: Godt tilrettelagt fra 
lærere og pædagoger. Vær 
opmærksomme på at dagene ikke 
bliver for lange, måske et rul på de 
kreative fag, så det frigiver noget tid. 
Rungstedlund: Samarbejdet forløber 
godt og vi er gået ind i et mere 
detaljeret samarbejde om partnerskab 
for kommende år for de forskellige 
årgange. 
Ny institution på RU: Forventes færdig 
2023 med spadestik fra 2022. Der 
forventes borgerinddragelse og 
inddragelse af RU. Vi ser frem til at der 
sker en udvikling og medinddragelse i 
denne proces. 

3. Nyt fra elevrådet 
 
Information 

Kl. 17.50 – 18.00 
 
Eleverne 

Hjemmeundervisningen fungerer godt. 
Det er ok – både fagligt og socialt. Vi 
mødes også i mindre grupper på meet, 
hvor vi får talt sammen. Nogle ses i 
mindre grupper udendørs og spiller for 
eks. fodbold. 
Elevrådsformændene har været til 
virtuelt møde med borgmesteren og 
talt om gode tiltag for skoleelever i 
kommunen. 

4. Opfølgning på Princip 1B 
Læsning 
 

Information 

Kl. 18.00– 18.15 
 
Ulla 

Stor tilfredshed med læsepolitikken. Vi 
vil fremadrettet også have fokus på 
inddragelse af læsevejlederne i 
samarbejde med forældre. 
Vi er i gang med at planlægge fokus til 
kommende skoleår. 

5. Rungsted Skole Forening 
- Drøftelse af oplæg 

Beslutning 

Kl. 18.15 – 18.30 
 
Esben/Marie 

Medlemskab for et skoleår ad gangen. 
Det skal lægges på skolens 
hjemmeside. 

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


 
 

Møderække: 25/1 23/2 25/3 27/4 2/6 
 

Derudover fokus på formidlingen til 
forældrene, så de ser glæden og 
gevinsten ved at have en bidragende 
forening på skolen. 
 

6. Punkter til kommende 
møder 
 

Information 

Kl. 18.30 – 18.45 -På næste møde gennemgås 
kvalitetsrapporten fra kommunen. 
-Gennemgang af budget. 
-Revidering af princip for Eliteidræt og 
Musikskole – Malene Fagerberg, Esben 

7. Evt. 18.45 – 19.00 Mulighed for ”voksenfilter” på skole-
Ipads. Skal der være en dialog omkring 
elevernes brug af Ipads og de også 
uheldige muligheder der er på nettet 
uden voksenfilter. Hvordan er man som 
forældre og skole opmærksom på 
elevernes brug af nettet.  
Skolens ledelse skal informere og sikre 
et fremadrettet arbejde med dette 
område omkring digital dannelse. 
Derudover fast information som skal 
følge med udleveringen af Ipad og 
Cromebook. 
 

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

Skal på som punkt i marts. 
 
 


