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 DATO 
24. november 2019 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
JH/ai 

NYRUPSKOLEN 

 
DAGSORDEN/REFERAT  
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Sted Mødelokale P.12 

Mødedato Onsdag den 4. september 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), KHE (Kristine Hellmann), RH (Randi 
Hansen), CH (Christina H. Jensen) og JH (John Saxild-
Hansen). 
LJ (Linette Johansen), DB (Dorthe Bergman), deltager ad 
hoc. 

Fraværende JHF,ALP,  JEH, FBJ, RH 

Referent LJ 

Ordstyrer JH 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

1. Fra Elevrådet Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Der er igangsat et nyt elevråd. Fra kun at have få emner, som de ville arbejde 
med, fik de i deres første møde mange ideer til, hvordan de gerne vil udvikle 
skolen til fordel for elevernes undervisningsmiljø. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

2. Orientering om elevfravær i folkeskolen Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

JH orienterer om de nye regler på området.  

REFERAT 

Der er indtrådt en ny lov, hvor forældrene bliver trukket i børneydelse, såfremt 
en elev har højt fravær. Fraværet opgøres kvartalsvis. Vi afventer fortsat den 
nye bekendtgørelse. 
 
På Nyrupskolen har en sagsgang, at såfremt en elev har mere end 5 dage, som 
ikke er sygdom, vil det blive betegnet som ulovligt fravær. Formuleringen er 
derfor ændret i de breve, der udsendes, når forældrene ønsker deres børn fri fra 
skole. 
 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

3. Ny tidsplan for budgetlægning Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Der er ændret i tidsplanen for behandling af Kalundborg Kommunes 

budget 2020 

1 

Nyrupvej 99 
 
4400 Kalundborg 
 
 
Telefon 59 53 46 00 
nyrupskolen@kalundborg.dk 
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REFERAT 

Tidsplanen for behandling af kommende års budget er ændret. 
Høringsmaterialet udsendes den 27. september, hvilket er. Høringsmaterialet vil 
blive behandlet på det planlagte møde den 3. oktober, da høringsfristen udløber 
den 4. oktober. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

4. Høring om udviklingsstrategi Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi er sendt i offentlig høring 2 

REFERAT 

Der er udsendt en offentlig høring om Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi. 
Skolebestyrelsen ønsker ikke at udtale sig, men det er frit for, om det enkelte 
medlem ønsker at udtale sig, da det er en offentlig høring. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

5. Kalundborg Kommunes styrelsesvedtægt Høring 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Revideret styrelsesvedtægt sendt i høring. 3 

REFERAT 

MED-udvalget på Nyrupskolen har udtalt sig om følgende til høringsmaterialet: 
 
I høringsmateriale henvises der til § 41, det er rettelig § 42. 
 
§ 24 stk. 5 bør særreglen om Nyrupskolen og Skolen på Herredsåsen udgå, da 
eleverne er ved at forlade folkeskolen. 
 
Skolebestyrelsen tiltræder MED-udvalgets udtalelse. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

6. Ansøgning fra 5. klasser og GT Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

5. klasse søger om at sælge trærobotter i forbindelse med 
skolefesten. 

4 

REFERAT 

Der er en tradition for, at 5. klasserne har kagebod, denne ordning ønsker 
skolebestyrelsen fortsat at bakke op om. Øvrigt salg fra klasser kan ikke foregå 
ved skolefesten. 
 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

7. Skolens tilstand Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Renoveret trappe til skolegården 

Ny legeplads til de yngste 

Vild pastinak på legepladsen – håndtering 

Hærværk på cykler 

Viceskolelederstilling 
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Lærerstilling 

REFERAT 

Trappen, som eleverne prioriterede i sidste skoleår, har været udsat for 
regnskyl, hvorfor den er blevet renoveret. 
 
Skolens nye legeplads er godkendt og indviet. 
 
Håndteringen af sagen om vild pastinak burde være håndteret på en anden 
måde, dette har skolen taget til efterretning. 
 
Skolen oplever i øjeblikket en del hærværk på cykler af farlig karakter. Såfremt 
det fortsætter, indgås der et samarbejde med SSP. 
 
Da ansøgerfeltet var for smalt til viceskolelederstillingen, har skolen valgt at 
genopslå stillingen. Stillingen opslås til besættelse pr. 1/3-2020. 
 
En lærer har valgt at opsige sin stilling, da medarbejderen har fået bopæl langt 
fra skolen. Stillingen er opslået til besættelse pr. 1. november 2019. 
 
Michael Graversen er ansat som ny direktør på vores område. Direktøren vil 
gerne deltage i et af skolebestyrelsens kommende møder. 
 
To medlemmer er udtrådt af skolebestyrelsen, der er derfor ingen suppleanter i 
skolebestyrelsen. Der gøres en indsats i forbindelse med skolebestyrelsesvalget 
i foråret 2020. 
 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

8. Trivselsmåling Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Linette fremlægger  

REFERAT 

Skolens trivselsmåling er meget lig tidligere års målinger. Skolen lægger meget 
vægt på, at skolens elever deltager i trivselsmålingen, og at de trives med at 
være på skolen. Trivselsmålingen bruges aktivt i forhold til skolens arbejde med 
elevernes trivsel. 
 
Målingen ligger på skolens hjemmeside og bruges aktivt af forældre, der søger 
Nyrupskolen. 

 
DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

9. Punkter til næste møde Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

1. Budget 2020-2023 
2. Aula – En præsentation af systemet og skolebestyrelsens holding 

 
DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

10. Eventuelt Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 
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REFERAT 

 

 


