
SKOLEBESTYRELSESMØDE 18. august NR. 31 

FYSISK 17.30 - 20.00  

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

Fraværende:  Ghita Fobian, Marie Fridorf, Malene Fagerberg, Christiana Busch, Monica Smith 
 

Mødeleder: Esben Christensen    Referent: Wibe 

PUNKTER  REFERAT 
1. Godkendelse af referat   

2. Nyt fra skolen: 
➢ Corona-opdatering 
➢ Skolestart 

 
Information 

Kl. 17-.30 – 17.50 
 
Wibe 

God opstart for alle medarbejdere i den 
første uge med fokus på at forberede 
et godt skoleår. 
God startdag for alle elever med god 
stemning. 
 
Der er fortsat testning to gange 
ugentligt af eleverne fra 5.-9 kl. 
Derudover får restriktioner. 
 
Tagrenovering er færdig på skolen. 

3. Nyt fra elevrådet 
 
Information 

 Velkommen til ny formand Laura fra 9.b 
 
Kunne man drøfte en valgproceduren i 
elevrådet, så alle elever har mulighed 
for at være med i valgprocessen. 

4.  Drøftelse af episode med 
elevers druk og 
indtrængen 
Hvordan kan vi præventivt 
arbejde med dette 
 

Information og drøftelse 

Kl. 17.50– 18.30 
 
Wibe/Ulla 

Hvordan sikrer vi fremadrettet, at vores 
egne elever kan bruge området og 
samtidig forhindrer at det bruges af 
unge fra hele oplandet. Det er tydeligt, 
at det bliver brugt til fester, som de 
gerne vil have uden voksentilsyn. 
Der er meget slitage på vores område, 
der bliver udøvet hærværk og drukket 
meget. 
Hvilke muligheder har vi for at passe på 
området og begrænse tilgangen til 
stedet. 
Diskuter på forældremøder hvordan vi 
som skole støtter op om en sund 
fest/hygge kultur blandt vores elever. 
Hvordan vil forældrene støtte op om 
deres børn og deres festkultur. Hvilke 
tilbud kan vi tilbyde til de unge her i 
kommunen. 
Kan forældrene selv lave en 
”vagtordning”. 

 
PAUSE 

 



 

Møderække: 18/8, 22/9, 26/10, 25/11, 14/12, 24/1, 22/2, 24/3, 26/4, 1/6 
 

5. Buget 2022-2025 
 

Høringssvar 

Kl. 18.45 – 19.15 
 
Ulla 

Budgetforslaget udsendes først d. 
20.august. Deadline d. 31. august på 
høringssvar, som Esben samler. 

6. Input til årshjul 
 

Information og drøftelse 

Kl. 19.15 – 19.35 
 
Ulla 

Evaluering af alle principper. 
Drøftelse af fællesskabet på skolen 
Drøftelse af kontaktforældre rollen og 
gøre den aktiv og attraktiv igen.  

7. Status Daginstitution på 
Rungsted Skole 
 
18/8, 22/9, 26/10, 25/11, 
14/12, 24/1, 22/2, 24/3, 
26/4, 1/6 

Kl. 19.35 -19.50 Orientering om arbejdet med 
etablering af en børneinstitution på 
Rungsted skole. Ulla og Wibe sidder 
med i arbejdsudvalget.  
 

8. Evt. Kl. 19.50 – 20.00 Det er vigtigt, at man melder fra 
skolebestyrelsesmødet hvis man er 
forhindret i at deltage. 

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

 


