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 DATO 
24. november 2019 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
JH/ai 

NYRUPSKOLEN 

 
DAGSORDEN/REFERAT  
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Sted Mødelokale P.12 

Mødedato Torsdag den 6. november 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), MOH (Morten Hahn Hansen), FBJ (Filip 
Brunholt Jensen), RH (Randi Stokholm Hansen), CH 
(Christina H. Jensen), LJ (Linette Johansen), og JH (John 
Saxild-Hansen) 2 elevrådsrepræsentanter. 
DB (Dorthe Bergman), deltager ad hoc. 

Fraværende JHF, JEH 

Referent LJ 

Ordstyrer JH 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

1. Fra Elevrådet Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Elevrådet har fortsat et stort ønske om en frokostordning. Elevrådet drøfter, om 
de ønsker en bestillingsordning,  

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

2. Den gode overgang mellem børnehaveklassen 

og 1. klasse 

Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

DB og CH fremlægger deres syn på dette.  

REFERAT 

I børnehaveklassen har eleverne en fast pædagog, der slipper dem med 
udgangen af børnehaveklassen. Herefter får eleverne en pædagog, der som 
udgangspunkt følger dem til og med 3. klasse. 
 
I pædagoggruppen er der en drøftelse om, hvordan man kan lave en mere 
lempelig overgang.  
 
Det er vigtigt, at pædagogen er med i overleveringen fra 0. til 1. klasse. 
 
En vigtig drøftelse er, om den afgivende pædagog kan hjælpe lærerne i 1. 
klasse og på den måde undgå konflikter ved overgangen til 1. klasse. Det er 
vigtigt, at der ikke bliver skabt en dobbelt skolestart. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

3. Aula Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Kort gennemgang af de udfordringer vi har fra skolens side.  

Nyrupvej 99 
 
4400 Kalundborg 
 
 
Telefon 59 53 46 00 
nyrupskolen@kalundborg.dk 
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Samtidig ønskes en kort bedømmelse af Aula fra 
skolebestyrelsens side. 
REFERAT 

Fra forældresiden er der store udfordringer med at finde ting, hvorfor der er 
store frustrationer. Dog er der en fin forståelse for udfordringerne. 
Flere forældre syntes, at der virker meget intuitivt, men bærer præg af, at det 
er et system under udvikling. 
 
Fra skolens side er vi startet op, men kan dog godt mærke, at der er ting vi ikke 
har fået oprettet fra start, og at det er et system under udvikling. Skolen tager 
de udfordringer de møder undervejs.  
 
Det er vigtigt, at alle forældre kommer på, da skolen ellers ikke har 
kontaktoplysningerne på børnene, hvis de bliver syge eller kommer til skade i 
dagens løb. 
 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

4. Gymnastiktøj Beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Tilbagemelding fra lærerne fremlægges på mødet.  

REFERAT 

På Nyrupskolen er det ikke det store problem i forhold til idrætstøj, dog er det 
tilgangen til idræt der er udfordrende. Der er derfor ingen grund til at gøre 
yderligere i forhold til idrætstøj. 
 
Det er vigtigt, at der kommer en årsplan i fagene, så forældrene kan bakke op. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

5. Mission, vision og indsatser Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Arbejdet blev igangsat i 2017, men blev stoppet på grund af sygdom. 

Der fremlægges en ny tidsplan for arbejdet. 

2 

REFERAT 

Skolens missions-, visions- og indsatsgrundlag er tilbage fra 2012, derfor skal 
det revideres. Der er derfor lavet en tidsplan for det videre arbejde. Tages med 
på næste møde til videre drøftelse. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

6. Status på klubaftner /JHF Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Hvor langt er vi nået i processen. JEH fremlægger på mødet.  

REFERAT 

JEH deltog ikke i mødet, derfor tages det med til videre drøftelse på næste 
møde. 
 
Som forberedelse til mødet bedes elevrådet drøfte, hvordan de bakker op om 
det, og om det fortsat er samme form der ønskes. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 
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7. Mødedeltagelse Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Hvordan kan vi øge deltagelsen på møderne?  

REFERAT 

Skolebestyrelsen mener generelt, at der er et fint fremmøde, dog med en 
nedsat deltagelse på det sidste. 
 
Det er vigtigt, at både små som store emner kan drøftes på møderne. 
 
Tidspunktet og de rullende mødedage passer fint. 
 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

8. Skolens tilstand Beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

- Afdelingslederstilling 
- Indkøbs- og ansættelsesstop 
- Budget 2020 
- Karaktergennemsnit med de socioøkonomiske faktorer 

 

REFERAT 

I løbet af december måned forventes det, at der ansættes en afdelingsleder 
med tiltrædelse pr. 1. februar 2019. 
 
Gökhan Ceylan er ansat som lærer pr. 1. november 2019. 
 
Der er indført indkøbs- og ansættelsesstop i Kalundborg Kommune, da der er 
udfordringer med servicerammen. 
 
Der er ikke lavet et fælles forlig, forliget er lavet i blå blok. I forliget øges 
lærernes undervisningstid. Pengene bliver på skolen, men skal bruges til at 
fremme trivslen og fagligheden. 
To-lærerordningen på 1. årgang bliver ikke videreført fra kommende skoleår. 
 
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvordan elevtallet er i kommende 
børnehaveklasse. 
 
Eleverne ligger med et gennemsnit på 7,8 ved afgangsprøverne i 2018/2019 
målt på alle fagene, en rigtig flot præstation. Målt på de socioøkonomiske 
faktorer ligger skolen på de bundne prøver på 0,2 over det forventede. 
Som den eneste folkeskole i Kalundborg Kommune ligger Nyrupskolen på niveau 
i forhold til de socioøkonomiske faktorer, målt på en tre-årig periode, øvrige 
skoler ligger under niveau. 
 
Der er taget test i første klasse pba. forsøgsordningen med to-lærerordningen, i 
dansk ligger eleverne rigtig flot, matematikresultaterne er endnu ikke kommet. 
  

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

9. Punkter til næste møde Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 
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 Bevægelse i undervisningen - Tilbagemelding fra lærer- og 
pædagogmødet i december måned 

 Budget 2020 
 Mission, vision og indsatsområder 
 Klubaftner 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

10. Eventuelt Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Julefrokost i skolebestyrelsen  

REFERAT 

Dejligt at der er lavet en udeordning for de store elever. Udskolingens 
frikvartersaktiviteter tages med. 
 
Julefrokosten i skolebestyrelsen holdes i februar måned. 

 
 
 


