
 

  

 

 

 

 

 

 

Konta kt  

Sagsansvarlig: 

Tina Mandrup 
Skolen på Herredsåsen 

Telefon, direkte: 59 57 05 05  

Kalundborg Kommune 
Herredsåsen 5 

4400 Kalundborg  

www.herredsaasen.dk 
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  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 

1. godkendelse af referat 

Referat godkendt 

 

2. Teaser til skoleporten – Trine 

 

3. Meddeleleser: 

a) Formanden 

Kontakt til Frandsen foto. Mulige 

datoer i foråret samt i november. 

Afventer Covid-situationen 

 

b) Ledelse 

Vi har prøvet nedlukningen før, 

derfor mere ro, men også højere 

forventninger til at få det til at 

lykkes.  

Undervisningen følger i størst 

muligt omfang det sædvanlige 

skema 

Mange elever har hentet låne-pc. 

Flere elever møder hver dag op på 

skolen til nødpasning samt støtte til 

deltagelse i fjernundervisningen. 

 

Opstart af ny afdelingsleder i 

udskolingen, Martin Dreyer, ny 

afdelingsleder af ressourcecenteret, 

Mette Sonne. Ligeledes ny 

dysleksivejleder til mellemtrinnet 

og udskolingen, Jeanet Jensen. 

Desuden nu lærer til udskolingen 

pr. 15. jan.  

MØDEDATO 

Onsdag d. 05.01.21 
 

STED 

Virtuelt i Teams 

 
INDHOLD 

Skolebestyrelsesmøde  

DELTAGERE: Skolebestyrelsen, skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder  

AFBUD/FRAVÆRENDE:   
REFERENT: VICESKOLELEDER 

FORPLEJNING:  

 

 

 

https://kalundborg-my.sharepoint.com/personal/tima_kalundborg_dk/Documents/5%20Skoleår%202019%202020/SB/www.herredsaasen.dk
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c) Medarbejdere 

Vil selvfølgelig helst være tilstede 

på skolen, men gør sig hver dag 

umage i fjernundervisningen.  

 

d) SFO 

Ny pædagogpraktikant udskudt til 

forsommeren.  

Multibane opsat og taget i brug. 

Ude-aktivitetsrum tæt på færdigt. 

Forhindringsbaner kommer snarest.  

17.15 

 

Punkter til høring/beslutning  

 

 

”Få det nu fixet-puljen” - 

beslutning 

Politikerne i Kalundborg 

Kommune har besluttet at give 

skolerne en ”trækningsret” på 

250.000 pr. skole til 

bygningsforbedring og 

udearealer. Puljen kaldes ”Få 

det nu fixet-puljen”, og 

skolebestyrelse og elevråd, skal 

beslutte, hvad der skal laves for 

pengene. Skolebestyrelsen og 

ledelsen har over de sidste år 

prioriteret bedre 

aktivitetsmuligheder på skolens 

udearealer. Skolens ledelse 

anbefaler, at ”Få det nu fixet-

puljen” anvendes til fortsat 

opgradering af 

bevægelsesaktiviteter på 

udearealerne, da det vil 

motivere til mere bevægelse i 

undervisningen og i pauserne. 

Skoleleder fremlægger et forslag 

til aktivitetsbaner placeret ved 

hhv. indskoling, mellemtrin og 

udskoling. Skolebestyrelsen 

beslutter om ledelsens forsalg er 

det, der også sendes til drøftelse 

i elevrådene. 
 

”Få det nu fixet-puljen” – beslutning 

 

Skolebestyrelsen godkender forslaget. 

 

18.00 Punkter til orientering  

 

 

 

 

Covid-smitte op til jul. 

 

Konsekvenser af aktuelle 

corona-nedlukning:  

9. årgang: terminsprøver 

LEAPS-undervisning 

Covid-smitte op til jul 

 

Meget få smittede i hele første del af 

skoleåret, men fra midt december 

konstateredes smittetilfælde på 5 årgange. 

Ligeledes blandt personale.  
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LEAPS-kursus Nedlukningen skete i henhold til 

Sundhedsstabens retningslinjer.  

 

Konsekvenser af den aktuelle covid-

nedlukning: 

Terminsprøverne afholdes så snart, det er 

muligt. 

 

Den virtuelle undervisning bliver ikke den 

samme, som de ellers planlagte forløb på 

LEAPS-årgangene.  

 

LEAPS-kursus for personale gennemføres 

virtuelt.  

 

Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen 

melder om tilpas informationsniveau. Stor 

respekt for og anerkendelse af personalets 

indsats.  

 

Nødpasningen varetages af SFO-pædagoger, 

inklusionspædagoger og lærere på skolen. 

Derudover har skolens inklusionspædagoger 

hyppige/daglig kontakt med udvalgte elever.  

16.20 Punkter til drøftelse  

 Princip for foto- og 

videooptagelser ved 

fremvisninger mv. 

 

Skolens ledelse anbefaler, at 

skolebestyrelsen udarbejder et 

princip for forældres 

fotografering og videooptagelser 

ved fremvisninger mv. 

Skolebestyrelsen drøfter om der 

skal udarbejdes et princip og 

indholdet af det. 

 

Princip for foto- og videooptagelser ved 

fremvisninger mv. 

 

Lærerrepræsentanter laver et oplæg om 

foto/social-delings-etik fra et 

personaleperspektiv til drøftelse ved 

kommende skolebestyrelsesmøde. 

Forældrerepræsentanter laver oplæg ud fra 

forældre/elev-perspektiv.  

18.10 Eventuelt  

   

18.15 Referat til godkendelse  

  Referat godkendt 

 

Punkter til næste møde - februar 

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

ungdomsuddannelser. 

• Princip om ”foto-etik” 

 

 
 

 


