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MØDEDATO 11. marts 2019 kl. 17.00-19.00  

STED Mødelokale 1+2 

INDHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden 

DELTAGERE  Skolebestyrelse og SFO-leder 

AFBUD/FRAVÆRENDE: Henriette, Filucha, Mads, begge elevrådsrepræsentanter, 

Solveig Møller 

MØDELEDER Formand 

REFERENT Viceskoleleder 

 

Dagsorden  

 

  Referat 

17.00 Faste punkter  

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Skriv til Skoleporten 

3. Meddelelser 

 

 

 

a) Formanden 

 

 

 

 

 

 

b) Ledelse 

 

 

c) Medarbejdere 

 

d) Elever 

e) Andre 

1, Dagsorden godkendt 

2. Jannie laver teaser til skoleporten 

3.  

- Skolefoto er klar til uge 13 i Hus 2 – 

LEAPS-lokalet samt scenesalen 

 

 

a) Lars og Mette har været på seminar om 

det fremtidige skolehjemarbejde. 2 

fokusområder: Familieferniseringer – få 

familierne mere ind på skolen og 

familieopgaver – opgaver, der kan engagere 

familien i elevens skoleopgaver/Lær med 

familien, forberedende til undervisningen.  

- Meget kort intro til Aula 

 

b) Tina orienterer skolebestyrelsen om, at 

TV-Kalundborg har begæret agtindsigt om 

indførelse af LEAPS på SpH. 

 

c) Discofest i Hus 4 gik rigtig godt. God 

fastelavnsfest i indskolingen.  

 

 

 

17.30 Punkter til høring/beslutning  

 Timefordelingsplan 

Foreløbig godkendelse idet der fortsat 

mangler politiske beslutninger if. t. 

forslag til revidering af reformen. 

Herunder orienteres om ændrede 

forudsætninger i budgetlægningen. 

V/skoleleder 

Timefordelingsplan 

Forhåndsgodkendelse, da forslag om 

ændring af timefordeling endnu mangler 

færdigbehandling i Folketinget.  

Tina fremlægger forslag til reduktion og 2-

lærerordning. 

Afventer det endelige budget. Endvidere 

file://///kk.intern.dk/Userhome/Homedir/tima/4%20Skoleår%202018%202019/SB/www.herredsaasen.dk
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Klassesammenlægninger 

Grundet faldende elevtal kommer vi til 

at sammenlægge klasser på 

kommende 2. og 9. årgang. 

V/viceskoleleder 

 

Lejrskole på 8. årgang 

Ledelsen foreslår, at 

lejrskolefremadrettet planlægges med 

3 overnatninger frem for 4 af 

pædagogiske årsager. 

V/skoleleder 

afventes svar vedr. placering af KTC. 

 

Klassesammenlægninger 

Skolebestyrelsen godkender proces for 

klassesammenlægning af 1. årgang – 

kommende 2. klasse 

 

 

Lejrskole på 8. årgang 

Skolebestyrelsen godkender forslag om 

ændring fra 4 til 3 overnatninger 

 

18.30 Punkter til drøftelse  

   

18.30 Punkter til orientering  

 Motion/bevægelse i 

undervisningen og Åben skole-

samarbejder 

Tilbagemelding fra årgangene 

V/skoleleder 

 

 

 

 

 

Forventet høring vedr. Raklev 

Skole 

V/skoleleder 

Motion/bevægelse i undervisningen og 

Åben skole-samarbejder 

Der viser sig et mønster i, at bevægelse i 

undervisningen i 45 min/dagen er lettest at 

for de mindste årgange. Til gengæld viser 

det sig, at samarbejder med lokalområdets 

virksomheder under Åben skole øges i de 

ældste klasser. Sammenskrivning kommer 

med ud med referatet 

 

Forventet høring vedr. Raklev skole 

Børne- og ungeudvalget har begæret 

forslaget i kommunalbestyrelsen. 

Høringssvar derfor endnu ikke aktuelt.  

18.55 Eventuelt  

   

19.00 Referat til godkendelse  

  Godkendt 

 

 

 

 


