
 

 

 

 

 

 

 

 

Konta kt  

Sagsansvarlig: 

Tina Mandrup 

Skolen på Herredsåsen  

Telefon, direkte: 59 57 05 05  

Kalundborg Kommune 

Herredsåsen 5 

4400 Kalundborg  
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MØDEDATO 

Onsdag d. 04.11.20 
 

STED 

Mødelokale 1 

 
INDHOLD 

Skolebestyrelsesmøde  

DELTAGERE: Skolebestyrelsen, skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder  
AFBUD/FRAVÆRENDE:  VICESKOLELEDER, LARS, MORTEN, MADS, CHRISTINA. 
REFERENT: SFO-LEDER 

FORPLEJNING: Julesandwich - working dinner 

 
 

 

  DAGSORDEN REFERAT 

16.20 Faste punkter  

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Skriv til Skoleporten 

3. Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelse 

c) Medarbejdere 

d) Elever 

e) Andre 

Formanden. 

Trine skriver til Skoleporten. 

Mette har haft kontakt til Frellsen 

skolefoto. Prisen er den samme 

om det er forår eller efterår, at 

børnene bliver fotograferet. Det 

bliver besluttet at der bliver 

fotografering både forår og 

efterår i år, og fremad rettet 

bliver det om efteråret. 

Mette har haft kontakt til Vej, 

Park og Affald vedr. skolen´s 

parkeringsplads. De begynder til 

foråret, der er kun penge til 

cykelsti og fortorv. 

Mette mangler tilmeldinger til 

kursus for bestyrelsesmedlemmer 

onsdag d. 9.dec. kl. 16.30-19.30. 

Christian, Marianne og Anne-

Mette vil gerne deltage. Mette 

tager kontakt til de fraværende 

bestyrelsesmedlemmer om de vil 

deltage. 

Ledelsen. 

Der er ansat en ny lærer/ 

læsevejleder. Med start d. 1.jan. 

2021. Der er ansat en ny 

afd.leder til vores ressourceteam, 

og med undervisningtimer. Hun 

hedder Mette Sonne.  

Vi er i procces vedr. afd.leder til 

udeskolen, der er samtale d. 

10.dec. kl. 15. 

Vi har fået 2 opsigelser fra Mads 

Wesselhoff og Emil Kromann på 

grund af for lang transporttid. De 

har begge fået arbejde nærmere 

deres bopæl. Pia Lundgaard, 

matematikvejleder er også 

stoppet og har søgt nye 

udfordringer. 

Vi får en ny lærer som begynder 

midt i januar. 

https://kalundborg-my.sharepoint.com/personal/tima_kalundborg_dk/Documents/5%20Skoleår%202019%202020/SB/www.herredsaasen.dk
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Vi har kun haft 2 medarbejdere 

som har haft Covid 19. Lærerne 

må gerne benytte visir. 

Der har været afholdt Åbent hus  

for kommende 0.kl., der var ikke 

så mange der deltog. 

Der er blevet bevilget 250.000 kr. 

fra Få det nu fixet puljen. SB skal 

være med til at beslutte hvad 

pengene skal bruges til. 

Torsdag d. 17. dec. kl. 7.45 

kommer der en trafikplanlægger 

fra Rambøll som skal lave en 

skoletrafikanalyse vedr. skolevej. 

Medarbejdere. 

Der bliver afholdt de sædvanlige 

juletraditioner, men vi gør det 

Coronavenligt. 

Elevrådet.  

De må ikke mødes fysisk på 

grund af Corona, så derfor er der 

ikke noget nyt. Vi foreslår at de 

evt. kan mødes på Teams. 

SFO. 

Vores Multibane er færdig. Og nu 

venter vi på vores hytte og vores 

kolbøttestativer. Der er blevet sat 

noget mere lys op udenfor. 

Vi har fået ny Pæd.stud. Matin 

Lohse 

17.15 

 

Punkter til høring/beslutning  

 

 

 

1) Revidering af Handleplan for 

elevfravær v. skoleleder 

 

2) Antimobbestrategi – 

revidering og tilføjelse af 

handlinger ift. mobning på 

sociale medier v. skoleleder 

 

3) Ordensregler og 

Værdiregelsæt v. skoleleder 

På baggrund af det netop 

vedtagne Værdireglsæt lægges 

op til en drøftelse i 

skolebestyrelsen og 

efterfølgende i lærergruppen om 

skolens ordensregler. 

 

Tina M. gennemgik/fremlagde 

vores værdiregelsæt ( dokument) 

som indeholder anti-

mobbestrategi, og handleplan for 

elevfravær, med en lettere 

omskrivning. Det kommer til at 

ligge på vores hjemmeside. 

Vi vil tage den op ved skoleårets 

begyndelse, og gennemgå den for 

medarbejderne. 

Tina foreslog også at man kunne 

tage den med til 

forældremøderne. 

Vi havde en snak om brug af 

indesko, vi besluttede at skrive at 

vi benytter indesko for at holde 

skolen ren og pæn. 

Vi kigger på om vi evt. kan flytte 

nogle cykelstativer op ved 
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Punkter til næste møde - januar 

• Princip for forældres foto og videooptagelser ved fremvisninger mv. 

• Opgørelse over andelen af elever i UUP. Hvor mange elever erklæres parate til de forskellige 

ungdomsuddannelser. 

• Få det nu fixet 

•  

 
 

 

nordsiden ud for hus 4, da vi 

drøftede cykelparkering. 

Der var også en drøftelse i forhold 

til brug af telefon. Vi tager 

punktet op til næste møde. 

 

 

18.00 Punkter til orientering  

 

 

 

 

Forventet regnskab 2020  

v. skoleleder 

Tina gennemgik budgettet. Vi 

ligger på en forbrugsprocent på 

84%. Vi bruger noget af 

restbudgettet på en multibane 

ved hus 3. 

16.20 Punkter til drøftelse  

   

18.10 Eventuelt  

   

18.15 Referat til godkendelse  

  Referatet er godkendt. 


