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DATO 

26. marts 2021 
JOURNAL NR. 

 
SAGSANSVARLIG 

JH/ai 
NYRUPSKOLEN 

 

DAGSORDEN/REFERAT  
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Sted Nyrupskolen, Brug personaleindgangen. 

Mødedato Torsdag den 25. marts 2021 

Mødetid 16:15-18:45  

Deltagere 

CAS (Cathrine Sinding), JHF (Jette Hasle Feldthaus), JEH 

(Jesper Holm Hansen), FBJ (Filip Brunholt Jensen), PSL (Per-

nille Koefoed Steen Lenzner), HHP (Hans Henrik Petersen), 

VGU (Vivi Guldager), RTP (Rune Thomas Petersen), RH 

(Randi Stokholm Hansen), JO (Jannie Olsen), LJ (Linette Jo-

hansen), og JH (John Saxild-Hansen) 

Fraværende JEH, FBJ, PSL, HHP, VGU, RTP 

Referent LJ 

Ordstyrer CAS 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

1. Fra elevrådet Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Eleverne ønsker ikke at have frikvarter mellem 5 og 6. lektion. 

I stedet ønsker de at de dage der er tre lektioner i træk, at der 

bliver lagt bevægelse ind som en del af undervisningen og 

gerne udendørs. 

 

REFERAT 

Elevrådet ønsker at udelade frikvarteret mellem 5. og 6. lektion, dog med den 
forudsætning, at der bliver lagt bevægelse ind i undervisningen. Elevrådet ønsker 
at bevægelsesdelen rykkes ud af lokalet. 
 
Lærerne fra 6.-8. årgang har været på bootcamp i forbindelse med Snowman 

projektet, hvor de fik nogle gode redskaber til trivsels- og bevægelsesdelen. Et 
ønske om, at alle lærere kommer på samme bootcamp. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

2. Ny anti-mobbestrategi Beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Forslag til ny strategi udarbejdet. I den nye er der indarbejdet digital 

mobning. 
1 

REFERAT 

Udskydes til næste møde. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

3. COVID-19 Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Aktuel orientering om COVID-19 situationen.  

REFERAT 

Der er nu en ny genåbning, så alle elever i en vis grad kan komme tilbage på 

skolen   

Nyrupvej 99 

 

4400 Kalundborg 

 

 

Telefon 59 53 46 00 

nyrupskolen@kalundborg.dk 
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Skolen havde lejet to telte til udeundervisningen. Teltene er blevet brugt til op-

bevaring at elevernes ting. Teltene har skabt en del furore, da de var med i et 

program på TV2 øst. 

 

Skolen starter op med normalt skema, dog med forbehold for, at nogle elever er 

på skolen og andre får hjemmeundervisning. 

 

Testene tages kun for de fremmødte elever, der hvor der er givet samtykke fra 

forældrene. Elever over 15 år bestemmer selv. Der laves en plan over, hvornår 

de enkelte klasser har mulighed for test. Skolen melder ud til forældrene. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

4. Overvågning af Nyrupskolen  Beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Vi har ved flere lejligheder drøftet muligheden for at få videoovervåg-
ning af Nyrupskolen. I den forbindelse er der aldrig blevet udarbejdet 
et forslag til, hvordan dette skulle arrangeres og til hvilken pris. 
 
Skal der laves en undersøgelse af, hvordan dette kan lade sig gøre, og 
hvad det koster. Efterfølgende kan det så drøftes, om et forslag skal 

sendes videre til Team Ejendom eller man selv skal bekoste anlægget. 

 

REFERAT 

Skolebestyrelsen er af den overbevisning, at skolen ikke bør betale for overvåg-

ning til noget, der sker udenfor skoletid, da ressourcen går fra skolens elever.  

 

Udgangspunktet må være, at det er en anden kasse, der skal betale for opsæt-

ningen af overvågning. Der bør derfor rettes en henvendelse til rette vedkom-

mende. 

 

Tages med på næste møde. 

 

DAGSORDENSPU BESLUTNINGSFORM 

5. Skolens tilstand Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Nyt om ledige stillinger.  

REFERAT 

Der mangler 4-5 lærere i kommende skoleår pga. ubesatte stillinger og ny res-

sourcetildeling.  
Der er en lærer i Kalundborg Kommune, som skal forflyttes, det ligger fast efter 
påske, om denne lærer overflyttes til Nyrupskolen. HR personale inddrages i for-
bindelse med rekruttering. 
Der er en indgået en ny skoleaftale for kommende skoleår, som er speciel for 
Nyrupskolen, denne bruges positivt i forbindelse med opslag. 
 

Underskuddet fra sidste år er indhentet. 
 
Der er sat tre håndvaske op i biologilokalet, det giver langt bedre mulighed for 
spændende undervisning. 
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De sidste detaljer omkring indretningen af et Naturfagsgård er nu ved at være på 
plads. 
 
Projektet med Snowman kører nu på deres højeste, det er godt projekt, som 
bliver spændende at følge. I forbindelse med projektet, skal alle elever fra 6-8 
årgang til aktivitetsdag i Odense. 

 

DAGSORDENSPU BESLUTNINGSFORM 

6. Punkter til næste møde Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Antimobbestrategi 
Overvågning 

 

DAGSORDENSPU BESLUTNINGSFORM 

7. Eventuelt Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Næste møde bliver fysisk, da det er Johns sidste møde i skolebestyrelsen.  
 

Der er rettet en henvendelse fra Lundbye Fonden om skolens interesse i at deltage 
med et antal børn i en video. Videoen skal vise børns umiddelbare interesse for 

kunst, som skal vises i forbindelse med Lundbye Festivalen. 

 


