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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, Marie Fridorf, 
Malene Fagerberg, August 9.B 
. 
 
Suppleanter: Julie                                           

Fraværende:  Monica G Smith 
 

Mødeleder: E:sben Christensen    Referent: Wibe 

PUNKTER  REFERAT 
1. Godkendelse af referat   

2. Nyt fra skolen: 
 
➢ Corona-opdatering 
➢ 3-i-1-undersøgelse 

orientering 
➢ Daginstitution på RU-

skole 
➢ Proces fysiske 

læringsmiljøer 
 
Information 

Kl. 17-.30 – 18.00 
 
Ulla 

Corona:0.-4.kl er tilbage fra uge 6. Både 
elever og medarbejdere er glade for at 
vende tilbage. Vi har meget fokus på 
trivsel og elevernes fællesskaber. 
Der er indført mulighed for test af 
medarbejdere 2x ugentligt lokalt på 
skolen. Det har medarbejderne taget 
godt imod.  
Vi afventer udmeldingen omkring 
tilbagemeldingen af de ældste elever. 
 
3-i-1 undersøgelsen: Samlet set en 
meget god feedback på den fysiske og 
psykiske APV samt i 
ledelsesevalueringerne. 
Medarbejderne har en høj professionel 
kapital. Sygefraværet er relativt lavt og 
trivslen er helt i top.  Der hvor der skal 
være et fremadrettet fokus er i forhold 
til arbejdspres. Meget høj svarprocent 
på 96 %. 
 
Daginstitution på RU: Der skal bygges 
en daginstitution på vores matrikel til 
110 børn i alderen 0-6 år. Den 
forventes færdiggjort 2024. Vi 
forventer, at den skal ligge, hvor det 
nuværende ”Elefanthuset” ligger. 
Ledelsen og skolebestyrelsen bliver en 
del af projektgruppen som skal 
udarbejde grundlaget for 
daginstitutionen i perioden marts til 
juni 2021. 
 
Fysiske læringsmiljøer: Vi er i gang 
med en proces med arkitektfirmaet 
”Rum” omkring de fysiske 
læringsmiljøer. Hvordan kan vi forandre 
og skabe de bedste betingelser for 
læring hos os på RU. Processen er 

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


kommunal og alle fire folkeskoler 
deltager i dette arbejde, men løsningen 
bliver individuel på hver enkel skole. 
Både ledelse, medarbejdere og elever 
skal inddrages i denne proces. 

3. Nyt fra elevrådet 
 
Information 

Kl. 18.00 – 18.10 
 
Eleverne 

Vi har aftalt et møde virtuelt. 
Eleverne savner skolen og vennerne. 
Mange drenge spiller sammen virtuelt 
og taler sammen på den måde. Pigerne 
har det nok lidt sværere. 
Vi vil meget gerne have, at der bliver 
prioriteret, at der er tid til fællesskab. 
Flere elever synes, at der er mange 
lektier i ”hjemme skolen”. Det 
opmærksomhedspunkt bringer 
ledelsen videre til lærerne. 

4. Princip 2 Fri til eliteidræt 
og musik (Bilag) 
 

Beslutning 

Kl. 18.10– 18.20 
 
Ulla/Esben/Malene 

Godkendt 

5. Rungsted Skole Forening 
- Drøftelse af oplæg 

Beslutning 

Kl. 18.20 – 18.30 
 
Esben/Marie 

Esben og Marie arbejder videre med et 
oplæg til næste møde 25. marts. 

6. Kvalitetsrapport 
 

Beslutning 

Kl. 18.30 – 19.15 
 
Ulla 

En meget flot rapport, som vi er meget 
tilfredse med! Det er dejligt at se, at de 
indsatser som har været iværksat, har 
båret frugt. Stor tak til pædagoger og 
lærere. Udskiftningen i 
medarbejdergruppen er lav, hvilket vi 
også ser som en indikation på et godt 
arbejdsmiljø. 
Gennemsnitskaraktererne til 
afgangsprøverne er steget, vi ligger 
højest i kommunen og ligger langt over 
landsgennemsnittet. 

7. Budget 2021 
 

Beslutning 

Kl. 19.15 – 19.30 
 
Ulla/Esben/Lars 

I budgetår 2019 er der et 
mindreforbrug. Det skyldes blandt 
andet, at der meget sent er tildelt os 
ekstra ressourcer dels i forbindelse 
med Corona udgifter samt til ekstra 
lærerressourcer. Derudover har 
aktivitetsniveauet i 2019 været lavt 
pga. Corona (aflyste lejrskoler, 
ekskursioner, kompetenceudvikling 
etc.), hvilket også har betydet et 
mindreforbrug. 
Skolebestyrelsen og ledelsen ønsker at 
bruge en stor del af den forventede 
overførelse til at skabe gode udemiljøer 
til leg og læring. Derudover prioriteres 
penge til undervisningsmidler, 
personale, lejrturer, ekskursioner, 
kompetenceudvikling for 
medarbejdere, skolens fokusområder 
på læring, inventar. 

8. Vision 0 – 18 år 
 

Kl. 19.30 – 19.45 
 

Skole og institutioner har deltaget i et 
visionsarbejde omkring udviklingen af 



 
 

Møderække: 23/2 25/3 27/4 2/6 
 

Orientering Ulla/Esben en vision på børneområdet i Hørsholm 
Kommune. 
Skolebestyrelsen synes det endelige 
arbejde er blevet godt – god layout ide 
med træet med dets rodnet og krone! 
Vi kan genkende vores egne visioner og 
værdier i vision 0 – 18 år. Det er et 
solidt grundlag for børneområdet i 
Hørsholm Kommune.  

9. Evt. Kl. 19.45 – 20.00 
 

Opfølgning på punktet om brugen af 
internettet for de yngste elever. Der 
har været kontakt til Center for digital 
dannelse og der er ved at blive 
udarbejdet en skrivelse til forældrene. 
 
Kæmpe ros til medarbejderne på 
skolen! God undervisning, fokus på 
trivsel – det skal fejres! 

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

Skal på som punkt i marts. 
 
 


