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 DATO 
24. november 2019 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
JH/ai 

NYRUPSKOLEN 

 
DAGSORDEN/REFERAT  
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Sted Mødelokale P.12 

Mødedato Mandag den 17. juni 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), JO (Jannie Olsen) og JH (John Saxild-Hansen). 
LJ (Linette Johansen), DB (Dorthe Bergman), deltager ad 
hoc. 

Fraværende KHE, DB 

Referent LJ 

Ordstyrer RH 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

1. Fra Elevrådet  Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Elevrådet gennemgik deres årsberetning for årets arbejde. Det har været et 
aktivt elevråd, som har formået at blive talerør til elevrådet. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

2. Ny folkeskolelov Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Hvordan er den nye lov implementeret på Nyrupskolen  

REFERAT 

Skolen gør anvendelse af § 16B, hvor der indføres to-lærertimer, for dermed at 
gøre skoledagen kortere. Ordningen betyder, at der fremover bliver mindre 
skoletid og øget SFO-tid. 
Elevrådet har ønsket en samlet lektiecafé for 4.-9. klasse, så de kan være fælles 
om at lave lektier, dette ønske er imødekommet. Lektiecaféen er på frivillig 
basis. 
Begrundelsen for anvendelsen af § 16B indsendes til Børn- og Familieudvalget. 
Ønske om stillehjørne i SFO, hvor der kunne læses eller laves lektier er et ønske 
fra eleverne i SFO. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

3. Skolens skema Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Fremlæggelse af skolens skema for efteråret 2019 1 

REFERAT 

Der er udsendt et skema til orientering. Skemaet tager højde for anvendelsen af 
§ 16B, at SFO åbner torsdag og fredag fra kl. 13:15 samt to-lærer og 
holdundervisning er indarbejdet 

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

4. Skolens hjemmeside Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

LJ guider os gennem den nye side.  

REFERAT 

Kort gennemgang af den nye hjemmeside. På skolebestyrelsesdelen kommer 
dagsordner og referater til at ligge, derudover undersøges det, om der kan laves 
en fælles kontaktmail, hvor skolebestyrelsen kan kontaktes. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

5. Byggetilladelse legeplads Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

LJ gennemgår legepladsen udseende 2 

REFERAT 

Legepladsen monteres og godkendes i uge 32, så den står klar til det nye 
skoleår i uge 33. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

6. Junior talent Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Opfølgning på antal interesserede  

REFERAT 

Ingen elever har henvendt sig. Det er vigtigt at der bliver en bedre reklame og 
længere tidsfrist for næste års ansøgerrunde. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

7. Skolens tilstand Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Der er fortsat stor søgning til skolen, elevtallet når op på ca. 450 elever i 
kommende skoleår. Der er kun plads til elever, som kommer uden for vores 
skoledistrikt, på 0. og 1. årgang. 
 
Skolens 9. klasser er lige nu til de afsluttende afgangsprøver, eleverne ligger 
rigtigt fint. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

8. Punkter til næste møde Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

1. Trivselsmåling 
2. Budget 2020 
3. Klub for skolens elever 
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DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

9. Personalia Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Tre personaler har valgt at forlade Nyrupskolen.  
 
Der er ansat fire nye lærere til kommende skoleår. Da skolen har haft stor 
succes med Teach First ordningen, er to af de nyansatte lærere ansat på denne 
ordning. 
 
Skolens tekniske servicepersonale overgår fuldt til Team Ejendom i løbet af 
sommerferien. 
 
Det undersøges i øjeblikket, om viceskolelederstillingen skal opslås som 
afdelingsleder i stedet for, beslutningen ligger i KL. Stillingen opslås umiddelbart 
efter sommerferien. 
 

 
DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

10. Eventuelt Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Skolens sikkerhed drøftet, JEH kontakter JH, så de sammen kan besigtige 
området ved Nyrup Skolevej. 
 
Faglokalerne kan ikke udlånes til forældrearrangementer. Årsagen er, at det er 
svært at gennemføre undervisning efterfølgende. 
 
Der har været problemer med at enkelte elever har forladt atletikstævne for at 
købe energidrikke for derefter at sælge det videre ved stævnet, det er ikke 
tilladt. Ledelsen orienteres, så forældrene kan kontaktes. 
 
Skolelederen har været nødt til at uddele ”gule kort” til enkelte elever, 
orientering givet på mødet. 
 
Skolen skal være opmærksom på at håndhæve reglen om badning efter 
idrætsundervisningen. 

 


