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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  Skolebestyrelse og SFO-leder, kantineudvalg 

AFBUD/FRAVÆRENDE:  

MØDELEDER Formand 

REFERENT Viceskoleleder 

 

Dagsorden - referat  
 
  Referat 
17.00 Faste punkter  

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Skriv til Skoleporten 

3. Meddelelser 

a) Formanden 

 

b) Ledelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden godkendt 

Mette udformer teaser til skoleporten 

 

a) Til overvejelse om skolen skal have en 

trafikpolitik. 

 

b) Godt fra start efter juleferien. Der er 

taget imod 2 nye medarbejdere. Der har 

været henvendelser vedr. kommende valg til 

skolebestyrelsen. 

Formanden for udvalget for børn og familie 

inviterer til dialogmøde torsdag d. 21. feb. 

14.45-16.15. Tema: samarbejde ml. skole 

og hjem.  

Der er netop kommet besked om 

høringssvar vedr. kvalitetsrapport.  

Raklev skoles bestyrelse har henvendt sig til 

det politiske udvalg med 3 forslag vedr. 

skolens fremtid. Beslutningen fra udvalget 

blev ved udvalgsmøde d. 8. jan., at Raklev 

skal fortsætte som fødeskole til Herredsåsen 

og fremtidig overgå til LEAPS-skole. 

I den kommende uge har vi 2 x 

informationsmøder vedr. næste skoleårs 

MØDEDATO 

Onsdag d. 9.1.2019 kl. 17.00-19.00                                               
 

STED 

Mødelokale 1 

 
INDHOLD 

Skolebestyrelsesmøde  
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c) Medarbejdere 

  

a) Elever 

 

b) Andre 

LEAPS-undervisning. 

Pædagogerne starter i januar op med 

LEAPS-kursus.  

Ubesat stilling i SFO bliver varetaget af 

fastvikar inden ny ansættelse. 

Der er ansat ekstra personale i den 

kommende periode i 0. klasse. 

 

c) Intet nyt. 

 

d) Elevrødderne har arbejdet med 

værdigregelsæt.  

 

 

17.30 Punkter til 

høring/beslutning 

 

 Udarbejdelse af sundheds- og 

kostpolitik.  

Da der ikke udarbejdes en kommunal 

kost- og sundhedspolitik, ønsker 

bestyrelsen - med ledelsens opbakning 

- at der udarbejdes en lokal 

sundhedspolitik for Herredsåsen. 

Denne skal også omfatte udbuddet i 

kantinen. 

Medlem af SB og kantinebestyrelsen, 

Jannie Moesgaard præsenterer oplæg 

til drøftelse. 

 

Skole & forældre afholder seminar 
under overskriften Fremtidens 
skole-/hjemsamarbejde - se program 

http://files-eu.clickdimensions.com/skole-

foraeldredk-
ass3e/files/generelprogramtiludsendelse.pdf?
1545044623383&_cldee=bGFyc2xpbmRob2xt
QG91dGxvb2suZGs%3d&recipientid=contact-
b4bb24107c78e81180e2000c2963fc1f-
bdc8de4ef5f5413aabedb0b215ea7938&esid=
bcc03cca-e601-e911-80e8-000c2963fc1f  
Lørdag, den 2. marts 2019 kl. 9.30-16.00  
Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 
Ringsted.  
Beslutning om deltagelse. 

Udarbejdelse af sundheds- og 

kostpolitik 

Tidligere oplæg drøftes.  

Jannie Moesgaard Jensen og Pia Nyeman 

arbejder videre med den endelige 

beskrivelse ud fra bestyrelsens input.  

Desuden overvejelser om formidlingen af 

den kommende sundheds- og kostpolitik. 

 

 

 

 

Skole & forældres seminar d. 2. marts i 

Ringsted. 

Lars Lindholm Nielsen og Mette Pedersen 

deltager.  

 
 

18.45 Punkter til drøftelse  

   

18.45 Punkter til orientering  
   

18.55 Eventuelt  

  Der er valgmøde mandag d. 21. jan.  

kl. 19-20. Filuca Brun, Lars Lindholm Nielsen 

og Trine Lauridsen deltager ved mødet.  

http://files-eu.clickdimensions.com/skole-foraeldredk-ass3e/files/generelprogramtiludsendelse.pdf?1545044623383&_cldee=bGFyc2xpbmRob2xtQG91dGxvb2suZGs%3d&recipientid=contact-b4bb24107c78e81180e2000c2963fc1f-bdc8de4ef5f5413aabedb0b215ea7938&esid=bcc03cca-e601-e911-80e8-000c2963fc1f
http://files-eu.clickdimensions.com/skole-foraeldredk-ass3e/files/generelprogramtiludsendelse.pdf?1545044623383&_cldee=bGFyc2xpbmRob2xtQG91dGxvb2suZGs%3d&recipientid=contact-b4bb24107c78e81180e2000c2963fc1f-bdc8de4ef5f5413aabedb0b215ea7938&esid=bcc03cca-e601-e911-80e8-000c2963fc1f
http://files-eu.clickdimensions.com/skole-foraeldredk-ass3e/files/generelprogramtiludsendelse.pdf?1545044623383&_cldee=bGFyc2xpbmRob2xtQG91dGxvb2suZGs%3d&recipientid=contact-b4bb24107c78e81180e2000c2963fc1f-bdc8de4ef5f5413aabedb0b215ea7938&esid=bcc03cca-e601-e911-80e8-000c2963fc1f
http://files-eu.clickdimensions.com/skole-foraeldredk-ass3e/files/generelprogramtiludsendelse.pdf?1545044623383&_cldee=bGFyc2xpbmRob2xtQG91dGxvb2suZGs%3d&recipientid=contact-b4bb24107c78e81180e2000c2963fc1f-bdc8de4ef5f5413aabedb0b215ea7938&esid=bcc03cca-e601-e911-80e8-000c2963fc1f
http://files-eu.clickdimensions.com/skole-foraeldredk-ass3e/files/generelprogramtiludsendelse.pdf?1545044623383&_cldee=bGFyc2xpbmRob2xtQG91dGxvb2suZGs%3d&recipientid=contact-b4bb24107c78e81180e2000c2963fc1f-bdc8de4ef5f5413aabedb0b215ea7938&esid=bcc03cca-e601-e911-80e8-000c2963fc1f
http://files-eu.clickdimensions.com/skole-foraeldredk-ass3e/files/generelprogramtiludsendelse.pdf?1545044623383&_cldee=bGFyc2xpbmRob2xtQG91dGxvb2suZGs%3d&recipientid=contact-b4bb24107c78e81180e2000c2963fc1f-bdc8de4ef5f5413aabedb0b215ea7938&esid=bcc03cca-e601-e911-80e8-000c2963fc1f
http://files-eu.clickdimensions.com/skole-foraeldredk-ass3e/files/generelprogramtiludsendelse.pdf?1545044623383&_cldee=bGFyc2xpbmRob2xtQG91dGxvb2suZGs%3d&recipientid=contact-b4bb24107c78e81180e2000c2963fc1f-bdc8de4ef5f5413aabedb0b215ea7938&esid=bcc03cca-e601-e911-80e8-000c2963fc1f
http://files-eu.clickdimensions.com/skole-foraeldredk-ass3e/files/generelprogramtiludsendelse.pdf?1545044623383&_cldee=bGFyc2xpbmRob2xtQG91dGxvb2suZGs%3d&recipientid=contact-b4bb24107c78e81180e2000c2963fc1f-bdc8de4ef5f5413aabedb0b215ea7938&esid=bcc03cca-e601-e911-80e8-000c2963fc1f
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Sidste frist for kandidatopstilling 30. jan. 

7. feb. afholdes fredsvalg mellem 17-18. 

Planlagt SB-møde d. 4. rykkes til 

forlængelse af fredsvalg 18-20. Her 

udarbejdes høringssvar på kvalitetsrapport.  

Evt. budget for det kommende år. 

19.00 Referat til godkendelse  

  Referat godkendt.  

 
Punkter til næste møde 
Februar 

 
 

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. 

 


