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DATO 
24. november 2019 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
JH/ai 

NYRUPSKOLEN 

 
DAGSORDEN/REFERAT 
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Sted Mødelokale P.12 

Mødedato Tirsdag den 9. april 2019 

Mødetid 16:15-18:45 

Deltagere 

HNO (Henrik Nordbo), ALP (Anders Løbner Pedersen, CAS 
(Cathrine Sinding), JHF (Jette Hasle Felthaus), JEH (Jesper 
Holm Hansen), MAF (Maria Fredborg), MOH (Morten Hahn 
Hansen), FBJ (Filip Brunholt Jensen), KHE (Kristine 
Hellmann), RH (Randi Hansen), JO (Jannie Olsen), AL 
(Anita Larsen) og JH (John Saxild-Hansen). 
LJ (Linette Johansen), DB (Dorthe Bergman), deltager ad 
hoc. 

Fraværende  

Referent AL 

Ordstyrer FBJ 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

1. Fra Elevrådet  Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Elevrådet arbejder i øjeblikket med skolens toiletter, behandling af 
skolens områder og inventar samt opladning af computere. 
 
Da skolen ikke har fået en byggetilladelse, er etableringen af den nye 
legeplads udsat på ubestemt tid. Forventet opsætning i løbet af foråret. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

2. Skoleårets planlægning Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

JH gennemgår på mødet, hvor langt vi er i planlægningen med det 

kommende skoleår. Herunder drøftes det nuværende forligs muligheder 

og begrænsninger. 

 

REFERAT 

Kalundborg Kommune har besluttet, at vi kun må planlægge med den 
del af den nye reform, som er vedtaget, hvilket er den ændrede 
valgfagsstruktur. De øvrige forslag i reformudspillet implementeres 
først, når ændringerne er endeligt vedtaget. 
Skolen afventer vedtagelsen, som kan træde i kraft med kort varsel, 
dog tidligst pr. 1. august 2019. 
Der er tænkt på en ændret timefordelingsplan, som kan træde i kraft, 
hvis reformændringerne vedtages. 
 
Fagfordelingen er igangsat. Der skal ansættes 2-3 lærer, hvorfor 
fagfordelingen først kan færdiggøres, når disse er ansat. 

Nyrupvej 99 
 
4400 Kalundborg 
 
 
Telefon 59 53 46 00 
nyrupskolen@kalundborg.dk 
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Der er indskrevet 34 elever i nuværende 1. klasse, klassens skal derfor 
deles efter sommerferien. 
 
Der er indskrevet 29 elever til kommende børnehaveklasse, der bliver 
derfor 2 børnehaveklasser. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

3. Ny ressourcefordeling på skoleområdet. Beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

JH gennemgår den nye models indvirkning på Nyrupskolen 1 

REFERAT 

Der er vedtaget en ny ressourcetildelingsmodel, som implementeres 
gradvist frem til skoleåret 2020/2021. 
 
Den nye model er en såkaldt elevtalsmodel med få andre faktorer.  
 
Det tekniske serviceområde bliver centraliseret i løbet af foråret 2019, 
hvorfor midlerne herfra overgår til Team Ejendom. 
 
Specielt overbygningsskolerne bliver ramt af den nye model. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

4. oprettelse af klub på Nyrupskolen Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Fra sidste møde  

REFERAT 

Jesper finder nogle forældre, som gerne vil deltage i oprettelsen af en 
klub eller aktiviteter for skolens elever i fritiden. Gruppen deltager i et 
elevrådsmøde, hvor de hører om elevernes forslag til aktiviteter. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

5. Valg af skolefoto Beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

CAS kommer med anbefaling til fotograf.  

REFERAT 

Prisen er for høj, derfor skal der ske en prisnedsættelse. Nogle flere 
fleksible pakker, derudover skal der være længere tid til at bestille.  
Forældrene ønsker, at man kan nøjes med at købe negativer, så man 
selv kan bestemme antal og format. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

6. Undersøgelse af forældredeltagelsen i danske 

folkeskoler /HNO 

Undersøgelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

 2 

REFERAT 
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Studerende fra Århus Universitet ønsker at lave en undersøgelse om 
forældreinddragelse til et afgangsprojekt. Skolebestyrelsen godkender 
forespørgslen. HNO undersøger, om vi kan få undersøgelsesresultatet. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

7. Skolens tilstand Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Der er indkøbt en masse nye møbler til skolen. 
Fortsat stor elevtilgang til skolen. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

8. Evt. Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

- Møder i maj og juni. Skal datoerne ændres  

REFERAT 

Skolebestyrelsesmødet den 14. maj aflyses. 
Skolebestyrelsesmødet den 29. maj flyttes til den 27. maj 2019. 
Skolebestyrelsesmødet i juni afholdes den 17. juni 2019. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

9. Punkter til næste møde Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Trafiksikkerhed rundt om skolen  

Kan vi komme med forslag til, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres 
rundt om skolen, specielt på Røsnæsvej og Nyrup Skolevej. 
 
Aula 

Hvilke informationer skal der udsendes til forældrene. 
 
 


