
SKOLEBESTYRELSESMØDE 28. SEPTEMBER 2022 NR. 2 

STED: Rungsted Skole lærerværelset 

17.30 - 20.00  

  
Deltagere: Ulla Wiese Christensen, Lise-Lotte Wibe, Anne Westergaard, Jette Ernstsen, Anne Westergaard, Lars 

Elmbæk, Malene Villumsen, Malene Fagerberg, Signe Bang Møller, Katja Vikkelsøe Skou, Stine Pagh, Peter 
Bjørn Nielsen 

 
Suppleanter: Esben Christensen, Marie Fridorf 

 
Fraværende:  
 

Mødeleder: Malene Fagerberg   Referent: Wibe 

PUNKTER   REFERAT 
1. Nyt fra skolen 
- Budget 2022-2026 
- Information om proces i forlængelse 

med budgetbesparelser 
- Drøftelse af skolens madordning 

 
Information 

 Kl. 17.30 – 18.00 • Besparelsen blev meldt ud i 
mandags og Dagtilbud og Skole 
bliver ramt af besparelser på 11 
mil. Pt. afventer vi den endelige 
analyse af reduktioner. Vi 
forventer, at der sat ramme for 
besparelsen inden uge 42 og at de 
er udmøntet 

• Institutionen som skal bygges i 
sammenhæng med Rungsted skole 
er fortsat en del af anlægspuljen og 
skal påbegyndes i 2024. 

• 5. oktober har vi informationsmøde 
for kommende 0. årgang. 

• Skolens madordning: Der er 
kommet nye madvarer med i 
udvalget fra Cafe Amokka. Blandt 
andet cacao, coockies etc – det skal 
vi drøfte senere. 
Derudover er der bestillinger, som 
er blevet væk. Vi foreslår, at 
bestillingen pakkes i klassevis. 

2. Nyt fra elevrådet 
 
Information 

 Kl. 18.00 – 18.15 
 
Ulla 

• Der er fortsat ønske om gardiner i 
klasserne på udskolingsgangen. 

• Vi har et ønske om bedre 
opholdsområder og stilleområder 
på skolen. 

• Bold politik! 

• Ønske om el-koger, mikroovn. 

• Hyggeområder på biblioteket  

3. Præsentation af årshjul 
 
Beslutning 

 Kl. 18.15 – 18.35 Gennemgang af et udarbejdet årshjul til 
årets møder i SB. 

4. Lærernes dag d. 5. oktober 
Hvordan skal dagen markeres? 
 

Beslutning 

 Kl. 18.35 – 18.50 Velkomst ved Elefanthuset af forældrene. 
Skolen sørger for flag. 
Skolen bestiller kage ved Kringlebageren til 
personalet. 

 
PAUSE 



 

Møderække: 28/9 25/10 23/11 15/12 24/1 28/2 22/03 26/4 31/5  

 
5. Evaluering af Princip 3 

 
 

 Kl. 19.00 – 19.20 
 
Ulla 

• Skolehjem samarbejdet: Siden sidst 
har vi indført skolehjem samtale i 
valgholdsfaget på 7, årgang, og 
valgfaget på 8. årgang. 

• Elevplanerne afløses af en 
”meddelelsesbog” For elever med 
handleplaner skal disse knyttes til 
”meddelelses-bogen”.  

• Der vælger 2 kontaktforældre pr 
klasse. 

• 2 forældremøder pr år. 

• Vi tager punktet op igen til revidering 
på et senere SB- møde. 

6. Planlægning af 
kontaktforældremøde 
 
Hvornår skal det afholdes og hvad 
skal indholdet være? 
 

Beslutning 

 Kl. 19.20 – 19.50 Forslag til møde med kontaktforældre: 
- forældreansvar, betydningen af 
skolefællesskabet, værktøjer til 
kontaktforældre 
 
Forældre & fællesskab som emne. 
Evt. forældremøde for 0.-4. årgang om 
Digital dannelse 

7. Evt.  Kl. 19.50 – 20.00 Peter tager kage med til 25. okt. 

Punkter til opfølgning    


