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 DATO 

13. december 2019 
JOURNAL NR. 

 
SAGSANSVARLIG 

JH/ai 
NYRUPSKOLEN 

 

DAGSORDEN/REFERAT  
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Sted Mødelokale P.12 

Mødedato Tirsdag den 10. december 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 Brun-

holt 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  

Referent LJ 

Ordstyrer JH 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

1. Fra Elevrådet Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

2. Mission, vision og indsatser Beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Blev drøftet på sidste møde. Fremlægges til beslutning. 1 

REFERAT 

Skolebestyrelsen har ikke kommentarer til skolen s eksisterende mission, som er 

fremsendt og godkendt af personalegruppen. 
 
Skolebestyrelsen har et ønske om, at skolens visioner bliver skærpet, så vi på 
den måde viser hvad vi kan og allerede gør. Der fremlægget et skærpet forslag 
på mødet i februar måned. Det er vigtigt, at eleverne bliver hørt i forbindelse med 
den endelige udarbejdelse af forslaget. 

 

Tages med på næste møde til endelig godkendelse. 
 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

3. Status på klubaftner /JHF Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

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

REFERAT 

Nyrupvej 99 

 

4400 Kalundborg 

 

 

Telefon 59 53 46 00 

nyrupskolen@kalundborg.dk 
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Der afholdes klubaften for afdeling 2 den 16. januar og for afdeling 3 den 27. 
januar 2020. Skolen gør opmærksom på klubaftnerne i det nyhedsbrev, der ud-
sendes inden jul. 
 
Mellemtrinnet mødes fra kl. 18:30 – 20:30, overbygningen fra kl. 18:30 – 21:00. 
Der skal ikke være tilmelding til arrangementerne. Forældregruppen noterer, hvor 
mange elever, der har deltaget i klubaftnerne. 

 
Tages med i elevrådet, så vi sikre deres opbakning.  
 
Tiltaget evalueres på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

4. Bevægelse i undervisningen Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

På sidste møde blev der spurgt ind til, hvordan man takler bevægelse i 

undervisningen. Der gives en tilbagemelding på mødet. 

 

REFERAT 

Fortsat stort fokus på bevægelse i undervisningen, dog må skolen sande, at når 
vi kommer længere op i årgangene, er det sværere at håndtere, når de faglige 
mål skal nås. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

5. Budget 2020 Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

- Ledelsen fremlægger forslag til budget for Nyrupskolen 

for 2020. 

- JH fremlægger forslaget ud fra de politiske beslutninger 

der er vedtaget i kommunalbestyrelsen. 

2 

REFERAT 

Ledelsens forslag til budget 2020 fremlagt til 1. behandling. 
 
Der sker en reduktion i budgettet på baggrund af ny ressourcetildelingsmodel. 
Derudover skal lærerne undervise flere timer. Provenuet fra dette anvendes til it. 

 
Budgettet taget til efterretning. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

6. Punkter til næste møde Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Budget 2020 
2. behandling. 
 
Klubaftner 
Evaluering af klubaftner i afdeling 2 og afdeling 3. 

 
Frikvartersmuligheder og brug af computere i frikvarterne 
Hvordan aktiverer vi de store elever, så du ikke har lyst til kun at sidde med 
computere i frikvartererne. 
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Der arrangeres julefrokost efter mødet. 
 
Nyhedsbrev til forældrene 
Ønsker skolebestyrelsen at komme med indslag i nyhedsbrevet. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

7. Eventuelt Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

4. klasserne står altid for luciaoptoget på skolen. 
 

Den nye fraværslov præsenteret. Der orienteres om den nye lov i nyhedsbrevet, 
der udsendes inden jul. 
 
Der har været afholdt første samtale til afdelingslederstillingen, stillingen forven-
tes besat pr. 1. februar 2020. 
 
Dorthe Bergman har opsagt sin stilling som SFO-leder pr. 31. december 2019. 

Der arbejdes på, at stillingen besættes pr. 1. marts 2020. 
 
Ledelsen kører på nedsat kapacitet indtil der er ansat en afdelingsleder og en 
SFO-leder. 
 
I Kalundborg Kommune skal vi arbejde med Professionel Kapital indenfor skole-
området. Seancen er lavet i samarbejde med DLF. 

 

Der kommer nyt skema fra 1. januar 2020. 
 
Skolen er ramt af en del sygdom i øjeblikket, der er fokus på området. 
 
En orientering om personalesituationen. 

 


