
SKOLEBESTYRELSESMØDE 2. juni NR. 30 

FYSISK 17.30 - 20.00  

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

Fraværende:  Julie, Marlene Fagerberg, Anne Westergaard, Oscar og August 
 

Mødeleder: Esben 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: vi ser meget frem til at 
vi kan samle eleverne også på 
tværs af årgangen. Eleverne 
savner at kunne lege på kryds 
og tværs. Der kommer lidt 
ekstra penge til 
trivselsindsatser det 
kommende skoleår. 

• Daginstitution: Første kick off 
møde for den kommunale 
institution på Rungsted skole. 
Fra skolen deltager Ulla, Wibe, 
fra bestyrelsen Marlene og 
Marlene. Vi ønsker at præge 
denne proces, så der tages 
hensyn til trafikforhold, 
pladsforhold til vores elever, 
hvordan det præger 
hverdagslivet på skolen etc. Det 
er planen af institutionen skal 
stå færdig januar 2025. 

• Budgetforhandlinger Der er sat 
gang i den kommunale 
budgetproces. Der skal spares 
ca. 30 millioner på det fælles 
kommunale budget og ca. 8. 
mio. på vores område. Vi skal 
som bestyrelsen medvirke med 
høringssvar til august. 

• Vi har ansat en ny lærer Maria 
til kommende skoleår. Vi har 
også ansat 2 pædagoger 
Michael og Liudmyla. De skal 
begge arbejde i indskolingen. 

3. Nyt fra elevrådet 
 
Information 

Kl. 18.00 – 18.10 
 
Eleverne 

Fravær fra eleverne 
Elevrådet har planlagt flere gode 
aktiviteter for klasserne de sidste uger. 
Filmdag, Hjemis  mv 
Sidste skoledag for 9. klasserne fredag 
d.4.6.21 



 

Møderække: 2/6 
 

4. Princip 10 Budget (Bilag) 
 

Oplæg til drøftelse 

Kl. 18.10– 18.25 
 
Ulla 

 
Taget til efterretning 

- Princip 14 Badning 
(Bilag) 

Oplæg til drøftelse 

Kl. 18.25 – 18.35 
 
Marie/Christina 

Det er et ønske, at der tales om 
badning i fagfælleskabet for idræt, så 
der fokus på situationen omkring 
badning for eleverne. 
Vi opfordrer til at der også tales om 
princippet i elevrådet. 

PAUSE 10 MIN 

5. Årsberetning 
 

Information 

Kl. 18.45 – 19.00 
 
Ulla 

 
God årsberetning, som skal formidles 
ud til forældregruppen og 
medarbejderne. 

6. Præsentation udearealer 
 

Information og drøftelse 

Kl. 19.00 – 19.15 
 
Ulla 

Vi ønsker at forandre og forbedre 
legeområderne i området ved Haven. 
Der er udarbejdet et forslag i et udvalg 
med lærere og pædagoger og der er 
koblet arkitekt og rådgiver på fra 
kommunen på samarbejdet. 
Der skal en opmærksomhed på budget 
og samarbejdet med kommunen, så vi 
ikke som skolen pludselig står med en 
stor merudgift i forhold til uforudsete 
udgifter. 
Bestyrelsen følger projektet og 
godkender en projektramme på op til 3. 
mio. 

7. Møderække 
skoleår2021/2022 
 
18/8, 22/9, 26/10, 25/11, 
14/12, 24/1, 22/2, 24/3, 
26/4, 1/6 

Kl. 19.15 -19.30  
Godkendt 

8. Evaluering af året der gik Kl. 19.30 – 19.45  

9. Evt. Kl. 19.45 – 20.00 Hvordan genskaber vi et fokus på 
bevægelse i undervisning – punkt til 
kommende dagsorden. (gennemgå 
princippet) 
Præsentation af læsepolitik – punkt til 
kommende dagsorden   
Inddragelse af forældrene i læselyst 

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

 
 


