
SKOLEBESTYRELSESMØDE 27. april NR. 29 

Virtuelt 17.30 - 20.00 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, Marie Fridorf, 
Malene Fagerberg, August 9.B,  
 
Suppleanter: Julie                                           

Fraværende:  Oscar 8, a, August 9.b, Monica G Smith 
 

Mødeleder: E:sben Christensen    Referent: Wibe 

PUNKTER  REFERAT 
1. Godkendelse af referat   

2. Nyt fra skolen: 
➢ Corona-opdatering 
➢ Daginstitution 
➢ Kommunalt budget 

2022-2026 
➢ Generel information 
➢ Personale 
➢ mm 

 
Information 

Kl. 17-.30 – 18.00 
 
Ulla 

Corona: Der er ikke smitteudbrud på 
skolen og testningen forløber fint. 
Vi er tildelt ca. 70.000 Kr. til at sikre en 
faglig eller trivselsmæssig god udvikling 
efter Corona. Det kunne benyttes til en 
overnatning for de enkelte klasser i 
udskolingen – hvis retningslinjerne 
tillader det. 
Feedback fra forældre: testningen 
fungerer rigtig godt. Børnene trives 
godt med at være tilbage. 
Stor ros til vores online undervisning til 
eleverne. 
 
Daginstitution: Ulla sidder med i den 
kommunale arbejdsgruppe omkring ny 
daginstitution på Rungsted Skole. Der 
skal også være deltagelse fra to 
skolebestyrelsesmedlemmer – Marlene 
F og Marlene V vil gerne deltage. 
Institutionen forventes at stå færdig 
januar 2025. 
 
Samarbejdet med RUM om fysiske 
læringsmiljøer: Godt og spændende 
samarbejde med arkitekterne omkring 
forandring i de fysiske læringsmiljøer 
på Rungsted Skole. Der arbejdes 
positivt med en ny bygning i vores store 
skolegård, som kunne indeholde 
kreative faglokaler og skabe plads til 
fælles elevområder andre steder på 
skolen. 
 
Kommunal budget2022-2026: Der skal 
på kommunal basis laves 
råderumsforslag for 30 mio. På Børne-
Unge skal der laves råderum/spares for 
ca. 7,2 mio.Der er budgetmøde i 
august, hvor vi opfordrer til at 
bestyrelsen deltager. Det er som vanligt 
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på puljemidler, SFO og lign. man vil 
spare. 
 
Ny ansættelse: Vi skal ansætte ny 
indskolingslærer til 1- årgang. Esben og 
Christina vil gerne deltage i 
ansættelsesudvalget. 

3. Nyt fra elevrådet 
 
Information 

Kl. 18.00 – 18.10 
 
Eleverne 

Aflyst – ingen deltagende elever 

4. Princip 6 
Lejrskoler/studieture 
(Bilag) 
 

Oplæg til drøftelse 

Kl. 18.10– 18.25 
 
Ulla 

Princippet er genbesøgt og vedtaget.  

5. Rungsted Skole Forening 
- Drøftelse af oplæg 
- MobilePay 
- Sponsorbidrag 

Beslutning 

Kl. 18.25 – 18.35 
 
Esben/Marie 

Rungsted skoles forening kunne hedde 
”Rungsted Skoles venner”. Vi vil 
benytte det nuværende logo fra skolen 
til foreningen. 
Man betaler til foreningen med en form 
for bidrag eller sponsorering. Marlene F 
går videre med den endelige 
formulering omkring betaling for 
medlemskab af foreningen. 

PAUSE 10 MIN 

6. Ny belægning ved 
indskolingsbygningen 
 

Beslutning 

Kl. 18.45 – 19.00 
 
Ulla 

Vi planlæggerat få lavet en ny 
flisebelægning i indskolingen ved 
haven, for at komme problemerne til 
livs med mudder. Det vil have en 
kæmpe betydning for indemiljøet, at 
der ikke ligger mudder og jord overalt. 
Der skal indhentes tilbud og vi 
forventer en udgift på omkring 700.000 
kr. 
Det er planen, at der skal udarbejdes 
en plan for udeområdet på hele skolen. 
Denne plan skal koordineres med 
arbejdet om Daginstitutionen og de 
Fysiske Læringsmiljøer. 

7. Årsberetning - input 
 

 

Kl. 19.00 – 19.15 
 
Ulla 

Esben skriver årsberetningen. Inputs 
kan sendes til ham. 
 

8. Evt. Kl. 19.45 – 20.00  

Punkter til opfølgning Ansvarlighed – hvordan 
hægter skolebestyrelsen sig op 
på dette. 
Principper som skal drøftes: 
Badning – Christina og Marie 
Budget - Esben 

Punktet udskydes til årets sidste møde 
d. 2/6 
 
 


