
SKOLEBESTYRELSESMØDE 24. JANUAR 2022 NR. 35 

VIRTUELT https://meet.google.com/yig-nyto-oyi 

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, Monica G. Smith, Malene 
Fagerberg 
 
Suppleanter: Julie                                           

Fraværende: Anne Westergaard, Monica Smith 
 

Mødeleder: Esben Christensen    Referent: Wibe 

PUNKTER  REFERAT 
1. Godkendelse af referat   

2. Nyt fra skolen: 
➢ Status  
➢ Corona 
➢ Udearealer 
➢ Daginstitution 
➢  

 
Information 

Kl. 17-.30 – 18.00 
 
Wibe/Ulla 

Corona er selvfølgelig stigende pt også 
på skolen blandt både blandt elever og 
medarbejdere. Ønske fra bestyrelsen 
om, at vi jævnligt orienterer forældrene 
om fraværet i medarbejdergruppen, så 
der er forståelse for vikarsituationen. 
 
Udearealer skrider planmæssigt frem 
og vi er meget tilfredse med 
samarbejdet og det arbejder som sker 
på skolen. 
 
Daginstitutionen er fortsat i proces, vi 
kan forvente, at der påbegyndes 
byggearbejde i 2023. 
 
Hørsholms kommunes elever ligger 
fortsat i top med trivsel på vores 
folkeskoler. Det er meget tilfredse med, 
specielt set i lyset af Corona-
nedlukning. 
 
Ledelsen påbegynder det kommende 
skoleårs planlægning.  

3. Nyt fra elevrådet 
 
Information 

Kl. 18.00 – 18.15 
 
Eleverne 

Der har ikke været afholdt et elevråd 
siden december, men der arbejdes fra 
de enkelte elevrødder i klasserne. 
Vi forventer et virtuelt møde. 

4. Rungsted Skole forening 
Det videre arbejde mv. 
 
Beslutning 

Kl. 18.15 – 18.30 
 
 
 
Ulla 

Der er udarbejdet en tekst, som skal 
deles med forældrene og der skal 
tilknyttes MobilePay. Derfra startes 
Rungsted skole forening.  

PAUSE 
5. Mobilpolitik 

Vi har et stigende problem 
med smartwatch/Apple 
Watch i undervisningen. 
Hvad gør vi ved det og skal 

Kl. 18.45 – 19.15 
 
Ulla 

 
Man kan sætte uret på ikke forstyr fra 
forældre side.  
Dog oplever vi også, at eleverne 
benytter dem i undervisning til spil og 



 

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

det være en del af skolens 
mobilpolitik? 
 

Drøftelse/beslutning 

beskeder. Vi ønsker, at urene kommer 
under mobiltelefonpolitikken – 
samtidig skal vi naturligvis også 
forholde os til en forbudskultur og det 
at lære at benytte de digitale medier. 
 
Vi starter ud med en information 
omkring Apple Watch og mulighed for 
at sætte urene på ”flytilstand” i skole 
og SFO-tid. 
Det skal desuden med på 
afdelingsmøderne på skolen 2/2-22 

6. Kontaktforældremøde – 
planlægning d. 22/2 eller 
d. 24/3 

Kl. 19.15 – 19.30 
 
 
Ulla 

Kontaktforældremøde afholdes d. 24/3, 
så formoder vi, at vi er ude over 
restriktioner. 

7. Evt. Kl. 19.30 – 20.00 Et kommende punkt omkring 
”cykelbus” organiseret af forældre. 
 
Opmærksomhed på 
afleveringsområdet om morgenen. Der 
er meget mørkt og mange biler. 

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

 


