
SKOLEBESTYRELSESMØDE 22. september NR. 32 

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,  
Maria 9.A 
 
Suppleanter: Julie                                           

Fraværende:  Marie Fridorf 
 

Mødeleder: Esben Christensen    Referent: Wibe 

PUNKTER  REFERAT 
1. Godkendelse af referat  Godkendt 

 

2. Nyt fra skolen: 
➢ Årets forældremøder 
➢ Fysiske læringsmiljøer 

– praksisforsøg 
➢ Mm 

 
Information 

Kl. 17-.30 – 17.50 
 
Ulla  

Årets forældremøder er afholdt i 
klasserne hver for sig. Vi satser på at vi 
næste år starter samlet op. Vi har fået 
god feedback fra alle klasserne. 
Fysiske læringsmiljøer – vi skal på 
skolen afprøve et praksisforsøg på en 
årgang, hvor vi arbejder med de fysiske 
læringsmiljøer. Hvordan optimerer vi et 
godt læringsmiljø som understøtter 
læring for alle elever. Vi er fortsat i 
proces med at afdække hvilken årgang, 
som skal deltage, 
Legepladsrenovering: Projektet er nu i 
udbud og vi håber, at der er etableret 
ny legeplads i Lille Gård og Haven til 
april 2022. 
Corona: Vi har pt meget ro ingen 
tilfælde af covid på skolen. Der kommer 
nye restriktioner fra 1. okt. De nye 
retningslinjer er lige udsendt til 
forældre. Elever over 9 år tilbydes test 
én gang ugentligt 
Trivselsundersøgelsen: Der arbejdes pt 
med handleplaner for alle årgange 
omkring trivsel. Elevrådet, lærere, 
pædagoger er inddraget. 
Digital dannelsesdag: Der er digital 
dannelsesdag på alle årgange torsdag 
d. 23. sept.  Efterfølgende skal der 
arbejdes på alle årgang i trivselstimer 
mm. 

3. Nyt fra elevrådet 
 
Information 

Kl. 17.50 – 18.00 Der har været kursus for Elevrådet fra 
Danske Skoleelever. 
Vi har talt om, at der skal være et net 
ved Multibanen, så boldene ikke ryger 
ud på parkeringspladsen. 
Vi kunne godt tænke os, at der blev sat 
lidt i stand i store Skolegård. Vores 
Ostebaner, træværk med videre. 



 

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

Vi har talt om den demokratiske 
proces, som det er at sidde i et elevråd. 
Elevrådet ønsker at fastholde den 
nuværende valgprocedure. 

4.  Drøftelse af årshjul 
 

Information og drøftelse 

Kl. 18.00 – 18.10 
 
Ulla 

Godkendt.  
Vi ønsker yderligere at arbejde med et 
nyt princip om Digital Dannelse. 
Ønske om at drøfte princippet 
Kostprincippet. 

5. Rungsted Skole forening 
Hvad skal der til for at få denne til 
at leve? 
 
Beslutning 

Kl. 18.10 – 18.30 
 
 
 
Ulla 

Vi skal have skabt en kommunikation til 
forældrene om denne forening.  
Denne skal være klar til forældrene til 
d. 1. nov.  Ledelsen arbejder videre 
med teksten til forældrene. 

 
PAUSE 

 

6. TEMA 
Planlægning af 
kontaktforældremøde. 
Hvad skal indholdet være, 
hvornår & hvilken form? 
 

Drøftelse/beslutning 

Kl. 18.45 – 19.30 
 
Ulla 

Kontaktforældre-rollen skal 
kommunikeres og drøftes – hvilke tiltag 
er gode på de forskellige årgange, skal 
der være et årshjul, hvordan 
samarbejder vi med skolen, 
fællesskabet mellem forældre/elever. 
Kontaktforældremødet afholdes med 
en lille middag, indeholde en ”to do” 
liste til alle klasser, fokus på 
forældrefællesskabet på skolen.  
Præsenter den nuværende rolle som 
kontaktforældre, som den er beskrevet. 
Der skal videndeles mellem forældrene, 
så de erfarne kontaktforældre får 
inddraget de nye kontaktforældre.  
Vi planlægger mødet til d. 24. januar 
2022. 

7. Lærernes dag 5. oktober 
 

Beslutning 

Kl. 19.30 – 19.45 
 
Ulla 

Der er planlagt overraskelse for 
medarbejderne d. 5. okt. 
 

8. Evt. Kl. 19.45 – 20.00 Der er et ønske fra bestyrelsen om, at 
vi får genbesøgt Rungleby og hvordan 
det kan planlægges ind i næste skoleår. 
 
Bør vi have et overblik over, hvad nogle 
klasser er gået glip af i løbet af de 
sidste 2 år grundet corona? 
SSP,indsatser, skolelæge, Edison, 
sportsstævner. 
 
Malene Willumsen tager kage med til 
næste møde. 
 

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

 


