
SKOLEBESTYRELSESMØDE 26. oktober NR. 33 

FYSISK 17.30 - 20.00  

  
Deltagere: Ulla Wiese Christensen, Lise-Lotte Wibe, Ghita Fobian, Anne Westergaard, Esben Christensen, Lars 
Elmbæk, Malene Villumsen, Christina W. E. Busch, Marie Fridorf, Laura 9.B, Maria 9.A 
 
 
Suppleanter: Julie                                           

Fraværende: Monica G. Smith, Malene Fagerberg 
 

Mødeleder: Esben Christensen    Referent: Wibe 

PUNKTER  REFERAT 
1. Godkendelse af referat  Godkendt 

2. Nyt fra skolen: 
➢ Status trivsel på skolen 
➢ Udearealer 
➢  

 
Information 

Kl. 17-.30 – 17.50 
 
Ulla  

Vi er tilbage efter en tiltrængt 
efterårsferie for både elever og 
medarbejdere. 
Hele skolen har været involveret i 
processen omkring en elevs tragiske 
død. Der har været et eksemplarisk 
samarbejde med PPR og Familiehuset 
der har stillet psykologisk bistand til 
rådighed. 
Udearealer: Der er indhentet tilbud og 
arbejdet går i gang hurtigst muligt, så 
der forhåbentligt er lagt fliser ved 
indskolingen inden jul. 
Motionsdagen: der var 20% fravær 
denne dag. Det synes vi er for højt! 

3. Nyt fra elevrådet 
 
Information 

Kl. 17.50 – 18.00 Ud fra den Nationale Trivselsmåling har 
elevrådet fået en opgave med at 
prioritere indsatsområder. De har valgt 
følgende områder: 

- Hvordan kan arbejde med en 
kultur, hvor eleverne ikke er 
bekymrende for at blive til grin 
i skolen? 

- Hvordan kan arbejde med mere 
medbestemmelse i 
undervisningen? 

Disse punkter arbejder elevrådet videre 
med, så de kan komme med en 
feedback til lærerne. 
 
Forslagene fra eleverne skal bringes 
videre til klasserne og lærerne. 

4.  Vedtaget kommunalt 
budget 2022-2025 
 

Information  

Kl. 18.00 – 18.10 
 
Ulla 

Rungsted skole får samlet 29 mio. i 
2022 og 2023 til udvikling af de fysiske 
læringsmiljøer. 
Tilskud til 2-lærer timer til 0. årgang 
2023 
1 mio. til etablering af Haver til Maver i 
Hørsholm kommune. 

5. Rungsted Skole forening 
Godkendelse af tekst 

Kl. 18.10 – 18.20 
 

Vi gennemgår den tekst, som skal 
beskrive Rungsted skoles forening. Vi 



 

Møderække: 26/10, 25/11, 14/12, 24/1, 22/2, 24/3, 26/4, 1/6 
Malene Willumsen tager kage med 

 
Beslutning 

 
 
Ulla 

ønsker at foreningen skydes i gang 
inden december. 

6. Evaluering af Princip 1E 
Lektier (Bilag) 

 
Information 

Kl. 18.20 – 18.30 Vi ønsker at evaluere dette princip i 
lærergruppen, da vi ved, at også 
lærerne ønsker at drøfte det samlet. 

PAUSE Kl. 18.30 – 18.45  

7. Årets resultater 
 
Drøftelse/beslutning 

Kl. 18.45 – 19.05 
 
Ulla 

Sidste års resultater gennemgås for 
Rungsted skole. Karaktergennemsnittet 
er 8,9. Elevfraværet er faldet, trivslen 
er steget – og der er stor tilfredshed 
med skolens/elevernes præsentationer.  
Vi kan se at skolens indsats omkring 
matematik har haft en positiv effekt og 
vi ser på samme måde, at den 
danskfaglige indsats har en effekt. 
Se Uddannelsesstatestik.dk 

8. Hørsholms Kommunes 
alkoholpolitik (Bilag) 
 

Høringssvar  

Kl. 19.05 – 19.25 Rungsted skoles alkoholpolitik støtter 
godt op omkring den politik, der 
arbejdes med i kommunen. 
Oplægget fra kommunen er godt, men 
umiddelbart er det svært at se, 
hvordan dette oplæg kan have en 
effekt på elever og forældre. Derfor 
skal oplægget omsættes til handlinger 
til elever og forældre. 

9. Kostpolitik 
 

Drøftelse 

Kl. 19.25 – 19.45 
 
Malene Willumsen/Lars 

Vi skal have kostpolitikken revideret, da 
vi kan se, at der forskellige holdninger 
til kage med videre i klasserne. Vi 
ønsker fortsat at være en skole, hvor 
der stadig kan fejres særlige 
anledninger. 
 
Det kræver en helt særlig indsats, hvis 
vi skal forhindre, at eleverne ikke køber 
sukkerholdige madvarer i udskolingen, 
da de har udgangstilladelse.  
 
Vi skal som skole undersøge hvor stort 
problemet er med usunde madvarer, 
der købes i pauserne. 

10. Evt. Kl. 19.45 – 20.00 Positiv feedback fra bestyrelsen til 
håndteringen af dødsfaldet i 
elevgruppen 

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

 


