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DATO 
24. november 2019 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
JH/ai 

NYRUPSKOLEN 

 
DAGSORDEN/REFERAT 
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Sted Mødelokale P.07 

Mødedato Mandag den 3. september 2018 

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), JH (John 
Saxild-Hansen). 
LJ (Linette Johansen), DB (Dorthe Bergman), deltager ad 
hoc. 

Fraværende JEH, FBJ, KHE 

Referent LJ 

Ordstyrer HNO 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

1. Nyt fra elevrådet  Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

 Se linket 

REFERAT 

Velkommen til Ali fra elevrådet, der er valgt som næstformand i indeværende 
skoleår. 
 
Orientering fra elevrådsvalget, elevrådskurset samt konstitueringen af det nye 
elevråd. Som noget nyt, er der i år valgt en kasserer, da elevrådet har en større 
sum penge, som de kan ønske ind til. 
 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

1. Budget 2019  Høring 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Link: 

https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2019.

aspx 

Se linket 

REFERAT 

Orientering om Kalundborg Kommunes budgetforslag for 2019. 
 
Punkter med direkte påvirkning for vores område er: 

- Reservepuljen 
- Forbedring af resultater i folkeskolen (se punkt 2) 
- Overgang til LED belysning  
- Reduceret fremskrivning på servicerammen 
- Analyse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid 

 
Skolebestyrelsen synes, at det giver god mening at overgå til LED-belysning. 
 

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

https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2019.aspx
https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2019.aspx
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Skolebestyrelsen syntes, at det er politisk uforsvarligt, at reducere på 
fremskrivning på servicerammen. Det bør være politikerne der udstikker 
rammerne og tager konsekvensen for en eventuel reduktion. 
 
Skolebestyrelsen syntes at det er mærkværdigt, af analysen af lærernes 
gennemsnitlige undervisningstid er med i høringsmaterialet til Kalundborg 
Kommunes budget.  
Skolebestyrelsen sætter spørgsmålstegn ved dataenes validitet, og at der ikke 
har været mulighed for at udtale sig om tallene, inden de blev udsendt til 
høring. 
Der er en faktuel ukorrekthed i forhold til elevernes undervisningstimetal. 
Skolen har fremsendt rettelser til opgørelsen over undervisningstimetallet, dette 
udsendes med referatet. 
Skolebestyrelsen syntes, at det er svært at udtale sig til dette punkt, da en 
reduktion kan gå ud over medarbejdernes og elevernes trivsel, samt gøre det 
sværere at rekruttere medarbejdere til Nyrupskolen. 
 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

2. Forbedring af fagligt standpunkt Høring 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

 Tidligere 

fremsendt 

REFERAT 

Skolebestyrelsen syntes, at det er godt, at der sættes fokus på elevernes 
fravær.  
Skolebestyrelsen er uforståelig overfor et indsatsområde med overskriften "En 
folkeskole uden fravær", og er bekymrede over den lave 3 % hensigt, der er 
lagt ind i forslaget, da det vil være ressourcekrævende og uopnåeligt.. 
Skolebestyrelsen sætter sin lid til, at skoleledelserne kan håndtere en 
nedbringelse af fraværet, så det kommer ned under landsgennemsnittet på 5,7 
%.  
I høringsmaterialet tolker de, at elevernes fravær og trivsel hænger sammen, 
denne tolkning sætter skolebestyrelserne sig undrende overfor. 
Vi er afventende over for den registreringspraksis der bliver lagt ind i 
indsatsområdet. 
 
For Nyrupskolen vil det være svært at hæve bunden med 10 %, da vi stort set 
ingen elever på dette niveau. Skolebestyrelsen henstiller i stedet til, at skolen 
som minimum kommer op på eller over Cepos-niveau.  
 
Hensigten om åben skole kan være svær at imødekomme, men skolen arbejder 
bevidst med at øge samarbejdet. En kommunal indsats på området vil være 
være ønskværdigt. 
 
Skolebestyrelsen syntes at det er vigtigt, at der sættes fokus på folkeskolen. 
Skolebestyrelsen vil gerne have, at ansvaret ud lokalt, men en fælles kommunal 
indsats på åben skole ville være ønskværdig, som kan supplere de mange lokale 
initiativer. 
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DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

3. Stærke børnefællesskaber Høring 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

 Tidligere 

fremsendt 

REFERAT 

Indsatsområdet stærke børnefællesskaber er en udløber af en 
evalueringsrapport der er lavet over inklusion. 
 
Fleksibilitet, plads til mangfoldighed, målrettet faglighed og nærhed er de fire 
fokusområder man vil gå ind og kigge på i forhold til det enkelte barn og 
skolevæsnet generelt, de fire punkter er oplistet ud fra punkternes vægtning. 
 
En vis volumen i forhold til fagligheden er skolebestyrelsens vægtning. Nærhed 
må aldrig blive en kvalitet i sig selv. 
 
Skolebestyrelsen er enige i den vægtning der er opstillet i forslaget. 
 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

4. Ressource tildeling Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Info-møde den 10. september 2018. Tidligere 

fremsendt 

REFERAT 

Det enkelte medlem tilmelder sig arrangementet via maria.frykman@ 
kalundborg.dk. 
 
Infomødet for skolebestyrelserne er mandag den 10. september 2018 kl. 16:00-
17:15. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

5. Skolepatruljen v/JEH Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Klar til skolestart?  

REFERAT 

Udsættes til næste møde. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

6. Kørsel til arrangementer Beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Hvordan skal skolen håndtere kørsel til arrangementer?  

REFERAT 

Princippet tages med til personalegruppen, så princippet overholdes og 

klasserådene inddrages. Det er vigtigt, at manglende forældrekørsel ikke lægger 

op til aflysning af arrangementerne. 

Princippet skal lægge op til et samarbejde mellem skole og hjem. JH laver et 
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ændringsforslag, som fremlægges på næste møde. 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

7. Forældrearbejdsdage? Beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Skal vi have forældrearbejdsdage?  

REFERAT 

Punktet tages op, hvis der opstår behov for en forældrearbejdsdag. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

8. Kursus for skolebestyrelser Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Kurset bliver holdt torsdag den 20. september 2018 kl. 17.00-21.00 i 

Ubby Forsamlingshus. Der bliver serveret en sandwich/sodavand samt 

kaffe/the. Hvor mange deltager? 

 

REFERAT 

Svar skal gives senest fredag til anel@kalundborg.dk. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

9. Skolens tilstand Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

- Indtil nu er der kommet positive tilmeldinger på timelektioner. 

- Skole har fortsat en ubesat stilling, som er svær at besætte. 

- Der kommer nyt skema fra uge 43. 

- Der er indført fællessamlinger for alle tre afdelinger på skolen. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

10. Evt. Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Frokostpausen drøftet. 
Hygiejnen på toiletterne drøftet, der arbejdes videre i elevrådet. 
Tonen på skolen drøftet, tages med på næste møde til videre drøftelse. 
Skolen har besluttet at indføre nyhedsbreve til forældrene med jævnlige 
mellemrum. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

11. Punkter til næste møde Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

- Kørsel til arrangementer 
- Skolepatruljen v/JEH 
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- Tonen/feedback kulturen på Nyrupskolen 

 


