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 DATO 

6. maj 2020 
JOURNAL NR. 

 
SAGSANSVARLIG 

JH/ai 
NYRUPSKOLEN 

 

DAGSORDEN/REFERAT  
Møde Skolebestyrelsesmøde 

Sted 
Flexlokale (I skal gå ind via den indgangen 

ved de gamle kontorer) 

Mødedato Mandag den 27. april 2020 

Mødetid 16:15-18:15  

Deltagere 

HNO (Henrik Nordbo), ALP (Anders Løbner Pedersen), CAS 

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

Fraværende ALP, MHH. MOH OG JEH DELTOG FRA KL. 17:15. 

Referent LJ 

Ordstyrer JH 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

1. Opfølgning på COVID-19 Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

JH fortæller om den periode der er gået indtil nu, fra skolen blev lukket 

ned. Efterfølgende ønske en drøftelse af processen. 

 

REFERAT 

Orientering om de forholdsregler og de tanker der er gjort omkring situationen 

med COVID-19. Der er kommet mange positive tilkendegivelser fra forældresi-
den. 
 
Alle klasser er delt op i to hold for på den måde at mindske risikoen for smitte af 
COVID-19. 
 
Hvis de ældste årgange ikke får lov at komme i skole inden sommerferien bør det 

overvejes, hvordan man kan holde motivationen hos denne gruppe elever.  
 
Det er vigtigt, at eleverne som minimum får en tilbagemelding på det afleverede 
stof. 
 
Skolebestyrelsen delte tanker omkring en eventuel genåbning for de store elever 

inden sommerferien. 

 

AGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

2. FAQ om Corona virus i relation til elevernes 

skolegang  

Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

a) Fravær 

b) De afsluttende prøver og dimission 

c) Elever eller personale der bliver syge 

 

REFERAT 

Fravær er indtil nu registreret som ekstraordinært fravær, men fra nu af, vil det 
blive registreret som ulovligt fravær, dog uden det får konsekvenser for børnefa-
milieydelsen. 

Nyrupvej 99 

 

4400 Kalundborg 

 

 

Telefon 59 53 46 00 

nyrupskolen@kalundborg.dk 
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De afsluttende prøver er aflyst og erstattet af en årskarakter. Hvis der bliver mu-
lighed for det, afholdes der en dimissionsfest, ellers vil et alternativ blive indtænkt 
i den videre planlægning. 
 
På nuværende tidspunkt er ingen på eller omkring Nyrupskolen smittet med CO-
VID-19. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

3. Skolebestyrelsesvalg Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

a) LJ orientere om, hvad der er sket indtil nu.  

REFERAT 

Skolebestyrelsesvalget er i gang, 7 forældre er opstillet til bestyrelsen. Der afhol-
des opstillingsmøde d.d., hvis der ikke kan opnås enighed om en opstillingsræk-
kefølge, skal vi ud i valg, ellers vil der være tale fredsvalg. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

4. Skoleårets planlægning Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Timefordelingsplanen gennemgås. Bemærk! Dette bilag består af 4 

videoer.  

 

Forslag til gæsteundervisere i bl.a. valgfag 

1 

REFERAT 

Fagfordelingen er i gang. Der har været stor velvilje blandt personalet for at få 
den til at gå op. 
 
I kommende skoleår kører valgfagene årgangsvis, på 9. årgang vil der være 4 

fag, på 7. og 8. årgang vil der være 3 fag pr. årgang.  
Vi håber på at få gæsteundervisere ind på nogle af de valgfag der bliver oprettet. 
 
I kommende skoleår går en lærer på barsel, derfor er der ansat en tidligere lærer 
som barselsvikar.  
På nuværende tidspunkt afventer vi om nogle lærere vælger at gå på pension, 

derfor er det endnu uklart, om der skal slås en stilling op. 
En pædagog går på barsel i kommende skoleår. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

5. Økonomi Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Regnskab 2019 
Budgetopfølgning 2020. 

2 

REFERAT 

Skolen gik i 2019 ud med et underskud. Det skyldes bl.a. sygdom, men også at 
skolen har satset massivt på at få en digital infrastruktur der fungerer i dagligda-
gen. 
 
Regnskab 2020 for 1. kvartal gennemgået. Skolen forventer at komme ud med 
et lille overskud, dog er det svært at forudsige grundet ekstraomkostningerne i 
forbindelse med COVID-19. 
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DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

6. Nationale test Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

Vi skal gennemføre Nationale test på 3. årgang, men gennemfø-

rer på alle årgange selv om det er frivilligt. 
3 

REFERAT 

Der tages i øjeblikket obligatoriske nationale test. Alle årgang skal gennemføre 

testene, dog er 2 årgang gjort frivillige. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

7. Generel orientering om skolen Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Der er i øjeblikket nogle elever der færdes på skolen og maler graffiti, det er 
rigtigt ærgerligt for de elever der færdes på skolen i hverdagen. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

8. Punkter til næste møde Orientering 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Næste møde udskydes til efter den 10. maj, hvor vi kender udmeldingen fra Stats-

ministeren. Mødet afholdes den 12. maj 2020 kl. 16:15. Mødet aflyses, hvis der 

ikke er relevante punkter. 

 

DAGSORDENSPUNKT BESLUTNINGSFORM 

9. Eventuelt Drøftelse 

UDDYBENDE BESKRIVELSE BILAG 

  

REFERAT 

Det er meget sporadisk hvad der kommer af notifikationer på Aula, selvom man 
klart har angivet, hvad man ønsker. 

 


