SKOLEBESTYRELSESMØDE tirsdag d.14. december NR. 34
FYSISK 17.30 – 19.00
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, Monica G. Smith, Malene
Fagerberg
Suppleanter: Julie

Fraværende:
Ulla Wiese Christensen, Malene Fagerberg
Mødeleder: Esben Christensen

Referent: Wibe

PUNKTER

REFERAT

1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra skolen:
➢ Status
➢ Corona
➢ Udearealer
➢ Daginstitution
➢

Kl. 17-.30 – 18.00
Wibe

Information

3. Nyt fra elevrådet
Information

Kl. 18.00 – 18.15
Eleverne

Corona: Vi har de sidste uger har haft
udbrud i flere klasser, hvor mange
elever, forældre og også medarbejdere
er blevet smittede. Det præger skolens
arbejde, at der pt er meget fokus på
podning, hygiejne, opfølgning på test
med videre.
Der er planlagt virtuel undervisning i de
sidste dage op til og efter juleferien.
Udearealer:
Arbejdet med anlæg af nye fliser i have
området, anlæg af ny legeplads følger
tidsplanen. Der er fokus på sikkerhed
for vores elever og der er fundet
løsninger for andre legeområder, nu
hvor Haven er lukket.
Trivselsmåling:
Vi har udvalgt to udsagn:
Hvordan kan eleverne arbejde med
medbestemmelse i undervisningen:
Giv os eksempler på forskellige
undervisningsformer.
Vi vil gerne have mere bevægelse i
undervisningen – altså også bare
arbejde forskellige arbejdsstillinger.
Vi kan stemme indenfor kategorier, så
vi kan være med til at forme
undervisningen.
Hvordan kan vi arbejde med at skabe
en positiv kultur, så man ikke er bange
for at dumme sig:
Bestemte makkerpar af eleverne
Fremlæg for makkere og nogle gange i
hele klassen.
Eleverne skal også have taletid –
opsummere emner sammen fremfor at
læreren gør alt.

4. Vision 0 – 18 år
Hvordan skal vi omsætte
den til handling på
Rungsted Skole.

Kl. 18.15-18.45

5. Evt.

Kl. 18.45-19.00

Punkter til opfølgning

Ulla

Ansvarlighed – hvordan
hægter skolebestyrelsen sig op
på dette.

Møderække: 14/12, 24/1, 22/2, 24/3, 26/4, 1/6

Bestyrelsen kan genkende sig selv i
visionen og vi synes det dækker vores
børneområdet.
Skulle vi inddrage vores principper i
temaerne og se om der er
sammenhæng i den dagligdag, vi
skaber.
Lad os bruge visionen i vores
rekruttering af nye medarbejdere.
Lad os invitere det BSU til en drøftelse
af visionen.
Er der ekstra rengøring fjernet igen og
står vi dermed en usikker situation
omkring smitteudbredelse på skolen.
De øvrige skoler er enige i denne
betragtning. Esben henvender sammen
med de øvrige skolebestyrelser DOS

