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Kontakt  

Sagsansvarlig: 

Tina Mandrup 
Skolen på Herredsåsen 

E-mail: 

Tina.Mandrup@kalundborg.dk 

Telefon, direkte: 59 57 05 05 
  

Kalundborg Kommune 

Klosterparkvej 175 
4400 Kalundborg 

www.kalundborg.dk 

Telefon, omstilling: 59 53 44 00 
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DATO 

03.01.19 

 
SAGSNR.  

  

 

  

 

DELTAGERE  Skolebestyrelsen 

AFBUD/FRAVÆRENDE: Henriette Ghiyati, Filuca Johannesen, Marianne Labuz, Tina Thrysøe, Clara og Søren 

MØDELEDER Formand 

REFERENT Skoleleder 

 

Dagsorden - referat  

 
  Referat 

18.00 Faste punkter  

 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Skriv til Skoleporten 
3. Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelse 

c) Medarbejdere 

d) Elever 

e) Andre 

Skoleleder ønsker 3 ekstra punkter på under 
orientering: 

1. Høring vedr. KTC’s fremtidige 
placering 

2. Raklev Skole vedr. LEAPS 
3. Skolens linje if.t. elever der udøver 

vold i skoletiden. 
 
2. Lars Lindholm Nielsen 
 
3a) Suppleringsvalget er afviklet og endte 
med fredsvalg. Mads Berry Hallsson (far på 
2. årgang) blev valgt som medlem af 
bestyrelsen, 1. suppleant blev Morten 
Jacobsen (far på 1. årgang) og 2. suppleant, 
Troels Ejlif Johansen (far på 7. årgang). 
 
3b) Flot presseomtale af 
Masseeksperimentet, hvor elever fra SPH 
blev fremhævet for at have fundet 2 nye 
arter af mælkesyrebakterier. 
Skolevalg for 8.-10. årg. afholdt med stor 
succes. 
KATA-fonden har afholdt den første LEAPS-
konference for skolefolk fra andre 
kommuner. SPH deltog med videndeling. 
4.-5. april tager første hold LEAPS-lærere på 
studiebesøg til LEAPS-skole i Esbjerg, for at 
høre om erfaringer med undervisning efter 

MØDEDATO 

Torsdag d. 7.2.2019 kl. 18.00-20.00                                             

 

STED 

Mødelokale 1 

 
INDHOLD 

Skolebestyrelsesmøde  

Forplejning: sandwich 
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LEAPS-principperne. Det betyder, at der d. 
5. april gennemføreres skolegang på SPH 
med samlæsning på årgangene og evt. med 
hjælp fra andre samarbejdspartnere.  
Flere lærere på barsel vikarieres fortrinsvis 
af læreruddannede/-studerende. 
3cde) Intet 

18.30 Punkter til høring/beslutning  

 Færdiggørelse af Sundheds- og 
kostpolitik. 
Medlemmer af kantinebestyrelsen 
fremlægger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitetsrapport 
Input til Høringssvar 
 
Stærke Børnefællesskaber – fra tre 
inklusionscentre til to 
specialundervisningstilbud 
Input til høringssvar 
 
 
 
Foreløbig timefordelingsplan med 
forbehold if.t. netop vedtaget 
ændringer i Folketinget 
 

Forældrehenvendelse vedr. sukkerpolitik er 
medtaget i drøftelse og revideret oplæg. 
Forslag om at de ældste elever hjælper med 
at udlevere mad til de yngste elever. Helt 
specifikt tænkes på fredage, hvor de ældste 
elever kan foretage salget fra en madvogn i 
Hus 1. Kantinebestyrelsen arbejder videre 
med sortiment og madhåndtering if. t. til de 
yngste elever samt en mere informativ og 
indbydende måde at præsentere 
madudvalget på – evt. via Infotavlerne. 
Sundheds-/kostpolitikken sendes i høring i 
MED-udvalget. 
 
Kvalitetsrapport: tages til efterretning 
med en positiv kommentar om læsbarhed og 
god fremstillingsform. 
 
Stærke Børnefællesskaber: tages til 
efterretning med den kommentar, at 
eleverne i videst mulig udstrækning skal 
have det tilbud, der bedst dækker deres 
behov for støtte. 
 
Timefordelingsplan: Der kommer 
fagændringer på 1.-3. årgang grundet 
forkortet skoledag, på 5. årgang en ekstra 
tysklektion, 6. årgang en ekstra lektion i 
billedkunst og på 9. årgang en ekstra 
historielektion. Timefordelingen tilpasses 
fortrinsvis ved nedgang i understøttende 
timer. Skoleleder udarbejder oplæg til 
godkendelse i marts, hvor det også 
forventes, at kommunalbestyrelsen har 
taget stilling til mulighed for evt. afkortelse 
og tolærerordning på mellemtrinnet og i 
udskolingen. 

19.30 Punkter til drøftelse  

  Intet 

19.20 Punkter til orientering  

 Konflikter og voldssager mellem 
elever. 
Skoleleder redegør for ledelsens linje 
if.t. konsekvenser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skoleleder redegjorde for ledelsens klare linje 
for håndtering og konsekvenser ved hhv. 
konflikter mellem elever og deciderede 
voldelige overfald. Alt efter hændelsen 
anvendes bortvisning i et antal dage – 
forældrene partshøres efter lovens forskrifter. I 
de groveste tilfælde foretager skoleleder 
politianmeldelse og finder alternativ 
undervisning i en periode og/eller permanent 
skoleskift. Hensynet til at ingen elever skal 
færdes med frygt i skoletiden for enkelte 
elever, vejer tungt i beslutningen om 
bortvisning. Skolebestyrelsen udtrykte fuld 
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KTC – Kalundborg Kommunes 10. 
klassecenter 
Skoleleder orienterer om politiske 
overvejelser vedr. KTC’s fremtid. 
 
 
 
Regnskab 2018 
Decentrale enheder må overføre op til 
5 % af budgettet til efterfølgende år. 
For SPH betyder det, at vi for budget 
2018 kan overføre 2,6 mio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreløbigt budget 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringer af folkeskolereformen 
 

opbakning til den konsekvente linje. 

Grundet stærk nedgang i elevtallet på KTC 
de seneste år, er politikerne i øjeblikket ved 
at afsøge muligheder for en anden placering 
af kommunens 10. klassetilbud. Et forslag 
om at overdrage driften af KTC til EUC, 
Sjælland er netop sendt i høring.  
 
Regnskab 2018 
Vi kommer ud med et mindreforbug på 
anslået 4,6 millioner kroner.  
Medio december 2018 modtog vi - uventet - 
fra Fagcenter Børn, læring og uddannelse en 
indtægt på kr. 1.064.000 til inklusion – 
penge som vi selvsagt ikke kunne nå at 
anvende inden årets udgang, og heller ikke 
havde disponeret med. 
Mindreforbruget skyldes fortrinsvis, at 
vi har en opsparet pulje til omstilling til 
LEAPS-skole på 3 millioner. Dette er efter 
aftale med direktionen. Denne pulje vil 
gradvist blive anvendt hen over de 
kommende år frem til 2024, mens 
omstillingen pågår. Puljen skal både dække 
lønudgifter, aktivitetsudgifter og ændringer i 
læringsmiljøerne. Endvidere har vi efter 
direktionsudmelding i efteråret udvist 
tilbageholdenhed if. t. vakante og nye 
stillinger ultimo ´18 samt generel 
udskydelse af større indkøb. 
 
Budget 2019 
Grundet ny tildelingsmodel og en fejl i 
udmøntningen af budgettet de seneste år, 
skal der ske en kraftig reduktion i budgettet 
med 2,2 mio. kr. Der er fortsat ikke 
afklaring vedr. økonomi på indvendigt 
vedligehold if. m. at service og bygninger er 
overført til det centrale ejendomscenter. 
Budget ´19 fremlægges ved mødet i marts 
efter skæringsdatoen for elevtalstildelingen 
(1. marts). 
 
 
Aftalen betyder, at skoleugen bliver 2 ¼ 
klokketimer kortere for de yngste elever 
svarende til tre lektioner. For de resterende 
klassetrin får kommunerne og folkeskolerne 
øget frihed til lokalt at tilrettelægge skoleugen, 
ved at de får mulighed for at konvertere op til 
to timer af den understøttende undervisning til 
for eksempel flere voksne i undervisningen. 
Det vil kunne betyde en afkortning af 
skoleugen. Samtidig vil det fremover kun være 
klasser i indskolingen, specialklasser eller -
skoler, der kan bruge den nuværende paragraf 
16 b. 
Der vil blive tilført 90 ekstra fagtimer årligt til 
fremmedsprog i 5. klasse, billedkunst i 6. 
klasse og historie i 9. klasse – disse skal 
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konverteres fra den understøttende 
undervisning. 

19.55 Eventuelt  

 Der spørges til, hvordan skolen har 
implementeret åben skole-samarbejde 
med de lokale foreninger – herunder 
skak og bridge. 

Skoleleder undersøger omfanget i de 
forskellige afdelinger og giver svar ved 
mødet i marts. 

20.00 Referat til godkendelse  

  Godkendt 

 
Punkter til næste møde 

Februar 
Ekstraordinært møde mandag d. 18. februar 2019 kl. 17.00-19.00. Dagsorden: LEAPS-tiltag 

 
Marts 

• Timefordelingsplan 

• Budget 2019 

• Skolens nye værdisæt – input fra elever og medarbejdere 

• Åben skole-samarbejder 

 

Plan for udarbejdelse af nye principper 
 
Prioritet Dato for behandling Princip for 

1. Juni-september '16 Samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og 
forældrenes ansvar i samarbejdet. 

1. Juni-september '16 Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af 
Undervisningen. 

3. Februar-april 
'17 
 

 

Undervisningens organisering, herunder 
elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin 
skoledagens længde 

understøttende undervisning 
holddannelse - herunder specialpædagogisk bistand 
Åben skole  
Udbud af valgfag 

3. Oktober-december '16 
 

Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage 
i undervisningen i den kommunale musikskole eller 
ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9, 

3. Oktober-december '16 Arbejdets fordeling mellem lærerne og pædagogerne 

 

4. februar-april '17 Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, 
lejrskoleophold, 
udsendelse i praktik m.v. 

4 Maj-juni '17 Princip for kontaktforældreråd 
Princip for kørselstilladelse - kørsel med forældre. 

 Vedtaget 

februar 2016 

Klassedannelse; Elevernes placering i klasser 

 

 August-oktober 2017 
Vedtaget 

Skolefritidsordningens virksomhed 
 

 Oktober-marts 
2018/19 

Princip for ordensregler og værdiregelsæt. Oplæg til proces 
og model ved SB-mødet i oktober. 
De forældrevalgte mødes i november udarbejder et oplæg 
til videre drøftelse i bestyrelsen. 

 


