
 

H:\Data\KMD.AQ.EdhSager\CM\REDIGER\d-
0326_2018_308849.Sag_23000072018_331094654819046.Dagsorden_skolebestyrelsesmøde_111218.63
6797856635732578.docx 1/ 3 

DATO 
24. november 2019 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
JH/ai 

NYRUPSKOLEN 

 
DAGSORDEN/REFERAT 
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Sted Mødelokale P.12 

Mødedato Tirsdag den 11. december 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 ALP DELTOG FRA PKT 6 

Referent LJ 

Ordstyrer JHF 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

1. Fra Elevrådet  Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Orientering fra sidste elevrådsmøde. Elevrådet er nu klar til at sende forslaget 
om musik i fællesrummet og en dag, hvor 6. klasserne kan være i fællesrummet 
til godkendelse, drøftes endeligt på elevrådsmødet i januar måned, hvorefter de 
håber, at de kan træde i kraft kort derefter. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

2. Budget 2019 Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Ledelsens forslag til budget fremlægges til 1. behandling 1 

REFERAT 

Budgetforslaget fremlagt. 
 
I forslaget er der taget hensyn til, at den tekniske serviceordning centraliseres 
efter 1. kvartal 2019. 
 
Budgettet 2. behandles på mødet i januar måned. Ændringsforslag fra personale 
og bestyrelse drøftes på næste møde. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

3. Informationen til forældrerådet Beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Forslag til folder fremlægges til beslutning 2 

REFERAT 

Folderen godkendt.  

Nyrupvej 99 
 
4400 Kalundborg 
 
 
Telefon 59 53 46 00 
nyrupskolen@kalundborg.dk 
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Udsendes til alle skolens forældre og lægges på skolens hjemmeside. 
Klasselærerne opfordres til, at opdatere klasserådene i Intra. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

4. Børn løber for børn Beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Team Rynkeby spørger om vi vil deltage i deres arrangement. 3 

REFERAT 

Skolebestyrelsen ønsker ikke at bakke op om arrangementet, da vi ikke ønsker 
at lægge et pres på skolens forældre om at støtte et bestemt formål. 
 
Skolebestyrelsen lægger op til, at man i forbindelse med motionsdagen løber for 
en god sag eller til indsamling af en større ting til skolens elever. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

5. Hele verden i skole Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Har lige hørt om vores (Kalundborg Kommune) kommende 
udviklingsstrategi og koblingen til FN’s verdensmål, som faktisk 
var ret spændende. 
 
I den forbindelse er der lavet en hjemmeside, som man kan 
bruge ude på skolerne, så man på den måde kan inddrage 
eleverne/de unge mennesker. 
Siden er: 
Www.Heleverdeniskole.dk 
Og udviklingsstaben er også mulig at trække på. 
Nå, det jeg tænkte var, om det kunne være en mulighed ift en 
temauge, hvor hele skolen kunne blive involveret på tværs af 
årgange. 

 

REFERAT 

Skolebestyrelsen lægger op til, at der laves en temauge med temaet "Hele 
verden i skolen" eller at undervisningsmaterialet integreres i undervisningen.  

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

6. Badning efter idrætsundervisning Beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Skal der bades efter idræt - når undervisningen ligger i de sidste timer, 

og elever kan tage hjem og bade? 

 

REFERAT 

Skolebestyrelsen mener fortsat, at badning skal være en naturlig del af 
idrætsundervisningen uanset undervisningslængden. 
 
Badning skal præsenteres i forbindelse med modtagelse af nye elever, så 
skolens holdning er helt klar. 
 
Der laves en udmelding til forældrene i næste nyhedsbrev, som udkommer lige 
inden juleferien. 
 

 

http://www.heleverdeniskole.dk/
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AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

6.a Orienteringer - kort Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

-  

REFERAT 

Der er en stor tilstrømning af elever i øjeblikket. 
 
Der kommer et nyt skema pr. 1. januar 2019, årsagen er, at antallet af 
lektioner ikke er ens i de to halvår. 
 
Skoleindskrivningen til kommende børnehaveklasse er i øjeblikket i gang, vi ved 
endnu ikke, hvordan elevtallet kommer til at se ud. Skolebestyrelsen er stolte 
over den tilgang der er i øjeblikket og håber på to klasser i kommende skoleår. 
 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

7. Evt. Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Lyden ved skolefesten var under al kritik.  
 
Det er ærgerligt, at begge 6. klasser ikke deltog i klar, parat, svar. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

8. Punkter til næste møde Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Intet til referat. 

 


