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DATO 

16. december 2020 
JOURNAL NR. 

 
SAGSANSVARLIG 

JH/ai 
NYRUPSKOLEN 

 

DAGSORDEN/REFERAT  
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Sted Personalestuen 1. sal 

Mødedato Tirsdag den 15. december 2020 

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 FBJ, JEH, VGU, RTP 

Referent LJ 

Ordstyrer CAS 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

1. Fra elevrådet Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Der har ikke været afholdt møde i det lille elevråd siden sidste skolebestyrelses-
møde.  

Det store elevråd har talt om madordning. Derudover arbejder elevrådene på at 
afholde nogle klassemøder sammen, hvor det er dem der har snakker med klas-
serne om det der arbejdes med i elevrådene. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

2. Budget 2021 Drøftelse/beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

I forlængelse af drøftelsen på sidste møde, vedhæftes et Excel regne-
ark, hvor det der er udspecificeret der blev spurgt ind til på sidste 
møde. 

1 

Regneark 

REFERAT 

Nærmere drøftelse af budget 2021, herunder midlerne til IT og inventar og hvad 
midlerne til IT bliver brugt til. 
 

Der er kommet et ønske fra MED-udvalget om øgede midler til skolebiblioteket på 

grund af det øgede elevtal. Det er op til skolebestyrelsen at tage stilling til ved 
endelig godkendelse. 
 
Budgettet tages med til endelig godkendelse på skolebestyrelsesmødet i januar 
måned. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

3. Få-det-nu-fixet Drøftelse/beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Der vedlægges to bilag. Dels en procesbeskrivelse, dels ønsker fra ele-
ver og personale. Bemærk den korte tid der er til at indsende ønsker. 

2 + 3 

Nyrupvej 99 

 

4400 Kalundborg 

 

 

Telefon 59 53 46 00 

nyrupskolen@kalundborg.dk 
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REFERAT 

Senest 15. januar 2021 skal der indsendes foreløbige ønsker til få-det-nu-fixet-

puljen på de 250.000 kr. 

 

Der er et krav om, at ønskerne skal have noget med bygninger at gøre og skal 

kunne benyttes i undervisningsøjemed. 

 

Vi forsøger at få etableret håndvaske til biologi fra anden pulje. 

 

Skolebestyrelsen ønsker at prioritere følgende ønsker: 

 

- Etablering af naturfagsgård i den lukkede skolegård med en bedre udnyt-

telse af biologilokalet til følge.  

- Naturområder med biodiversitet 

- Idrætsskuret på sporteren 

- Læ- og siddemuligheder udendørs 

 

Det er vigtigt, at ønskerne kommer alle elever til gavn. 

 

Det undersøges, hvad de enkelte ønsker bleløber sig til, inden ønskerne priorite-

res. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

4. Trivsel på Nyrupskolen Orientering/beslutning 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Skolebestyrelsen har anmodet om en redegørelse i forbindelse med triv-
sel i en klasse på Nyrupskolen. På baggrund af redegørelsen skal sko-
lebestyrelsen træffe beslutning om der skal udarbejdes en særskilt triv-
selspolitik på området. Der vedhæftes skolens mobbepolitik og Mission. 
 
Eleverne deltager ikke i dette punkt.  

4+5+6 

REFERAT 

Skolebestyrelsen er orienteret ved en skriftlig redegørelse. Redegørelsen er en 

gennemgang af et forløb i en klasse. Skolebestyrelsen tager redegørelsen til ef-

terretning. 

 

Der er berammet et nyt møde mellem forældre, lærere og ledelse i februar må-

ned. Skolebestyrelsen afventer en eventuel henvendelse fra forældrene, hvis de 

mener, at skolebestyrelsen skal inddrages igen. 

 

DAGSORDENSPU BESLUTNINGSFORM 

5. Hvilke punkter fra skolebestyrelseskurset skal 

der arbejdes videre med? 

Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Fx Udarbejdelse af referater, der læses op efter hvert punkt.  
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REFERAT 

Referatet læses op efter hvert punkt. 
 
Det er alles ansvar at byde ind med punkter til møderne. Hvis man ikke deltager, 

må man gerne kommenterer på punkterne inden møderne. 
 
Styrelsesvedtægten for skolebestyrelsesvalg tages med til videre drøftelse. 
 
Årshjulet tages med som punkt på næste møde til videre drøftelse, hvor den ju-
steres inden den lægges ud på skolens hjemmeside. 

 

DAGSORDENSPU BESLUTNINGSFORM 

6. Skolens tilstand Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Personale 
DR-serie om bevægelse 
Budgetopfølgning – Coronamidler, vedligehold m.m. 
2-lærerordning 
Kalundborg Kommunes folkeskolestrategi. Der vedhæftes to bilag til 
orientering 

7 + 8 

REFERAT 

Der er opslået 3 lærerstillinger til besættelse pr. 1. februar 2021 eller snarest 

derefter. Skolen har valgt aktivt at benytte Facebook for at få flere ansøgere til 
stillingerne. 
 
Forberedelsen af DR-serien om ”Skolen i bevægelse” er i fuld gang, firmaet er i 
øjeblikket ved at caste elever til programmerne. 

 
Det ser ud til, at skolen kommer ud af 2020 med et lille underskud, bl.a. på grund 

af de øgede udgifter i forbindelse med Coronasituationen samt fratrædelser. Der-
udover er skolen ikke enige i, at der skal bæres udgifter til udsugningsanlægget. 
 
Politikerne har besluttet at der skal laves en to-lærerordning. Skolen har søgt ind 
til en klasse fra 1. januar 2021. Der søges ind til kommende års 1. og 2. klasser.  
 
Orientering om Kalundborg Kommunes folkeskolestrategi og VIVE-rapporten. Til 

foråret kommer der et forslag til en ny folkeskolestrategi, det er en god ide at 
have et temamøde i skolebestyrelsen i den forbindelse. 
 
På grund af Corona blev skolen lukket ned for 5.-9. klasse med få dages varsel. 
Skolen kører nødundervisning på disse årgange, hvor eleverne er forpligtet til at 
møde til undervisningen via Teams. Der er væsentlig flere der logger på denne 

gang i forhold til ved nedlukningen i foråret. Der er ros fra forældresiden. 

 
Valgfaget ”Skak og strategispil” på 9. årgang har været op til godkendelse i kom-
munalbestyrelsen. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

7. Punkter til næste møde Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

- Budget 2021 

- Få-det-nu-fixet-puljen 
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- Skolebestyrelsens årshjul 

- Folkeskolestrategien 

- Sikkerhed på Nyrupskolen 

- Rekrutteringspolitikken i Kalundborg Kommune 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

8. Eventuelt Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Skolebestyrelsens årsberetning forventes at være klar til udsendelse primo januar 
2020. Skolebestyrelsesmedlemmerne får den til gennemsyn inden udsendelsen. 
 
Ved først givne lejlighed efter nedlukningen laves der en nytårskur i skolebesty-
relsen, derudover drøftes det, hvornår en julefrokost kan gennemføres  

 

 


