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   Referat 

16.00 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 dagsorden 
Godkendt – tilføjelse; punkt vedr. valgfag 
 
2. Skriv til Skoleporten 
Lars skriver teaser  
3. Meddelelser 

a. Formanden 

Positiv tilbagemelding fra årets LEAPS-

evalueringsmøde. 

Positiv sommerstemning – også på AUla 

b. Ledelse 

Der har været mange gode ansøgninger til 

de ledige stillinger med efterfølgende gode 

ansættelser. Løbende samtaler gør 

planlægningen nemmere.  

I det kommende skoleår vil skolen 

samarbejde med en ekstern konsulent, der 

skal være med til at gøre teamsamarbejdet 

på skolen endnu bedre. Ligeledes for SFO-

teamet.   

Både sidste skoledag samt dimissionsfest 

gennemføres i år jvf. Corona-retningslinjer.  

c. Medarbejdere 

Hverdagen præget af Corona, men der er ro 

på, mulighed for turbohold på mange trin 

og alternative udgaver af årets traditioner 

gennemføres mm. 

Undervisningslokalerne er temmelig varme 

på denne tid af året.   

d. Elever 

MØDEDATO 

Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 16.00-18.00 med efterfølgende sommerferiespisning                                                  
 

STED 

Mødelokale 1 

 
INDHOLD 

Skolebestyrelsesmøde  

Forplejning: kaffe/te 
DELTAGERE:  Skolebestyrelse, skoleleder, viceskoleleder, SFO-leder                                                            

AFBUD/FRAVÆRENDE:        MØDELEDER: Formand                                                                                                                                                                            

REFERENT: Viceskoleleder 

Dagsorden 

 

https://kalundborg-my.sharepoint.com/personal/tima_kalundborg_dk/Documents/5%20Skoleår%202019%202020/SB/www.herredsaasen.dk
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9. klasserne tæller ned til sidste skoledag. 

e. SFO 

Pga. budgettilpasninger har der været en 

frivillig overflytning til Raklev skole, der 

manglede en SFO-pædagog.  

 

16.20 Punkter til høring/beslutning  

 

 

 

Formandens beretning 
Formanden fremlægger 
skolebestyrelsens beretning for 
skoleåret 19/20. 
Til godkendelse og videreformidling til 
alle forældre 
 
Skemaer 2020/21 til godkendelse 
Ledelsen fremlægger de pædagogiske 
og faglige kriterier sammenholdt med 
logistiske forudsætninger.  
 
Mødekalender for møder i 20/21 
Forslag til møderække. Møderne holdes i 
udgangspunktet 1 gang om måneden på 
onsdage kl. 16-18: 
2/9 
7/10 
4/11 
2/12 med efterfølgende julemiddag 
6/1 
10/2 
10/3 
7/4 
5/5 
16/6 med efterfølgende 
sommerferiespisning 
 
Skolebestyrelsens deltagelse ved 
efterårets forældremøder 
Fastlæggelse af tema. Datoplan 
fremsendes SB i slutningen af uge 32, når 
alle teams har fastlagt deres møde.  
 
 

Formandens beretning 

Beretningen godkendt og lægges på Aula både som fil og 

en lille film.  

 

 

 

Skemaer 2020/21 til godkendelse 

Skemaerne er næsten på plads. Lagt ud fra de principper, 

der er aftalt med TR og SB.  

 

 

Mødekalender godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolebestyrelsens deltagelse ved efterårets 

forældremøder 

Fordelingen sker efter sommerferien. 

Tema: Præsentation af skolens værdigrundlag – tonet til 

afdelingerne/årgangene. 

17.10 Punkter til drøftelse  

 Temadrøftelse: SFO 

SFO’en står over for forandringer med et 

faldende antal tilmeldte børn og med 

flytning af SFO for de ældste elever ind i 

skolelokalerne. Kommunalbestyrelsen har 

ifm. nedlæggelse af Hus 5 bevilget ca. 

700.000,- til etablering af bl.a. 

udeaktiviteter. Skolebestyrelsen drøfter 

den fremtidige SFO på SPH. Herunder 

udtrykker skolebestyrelsen ønsker til 

organisering, pædagogisk linje og 

Temadrøftelse: SFO 

Der påtænkes en ny pædagogisk linje med mere fokus på 

udeliv, bevægelse eller drama i længere forløb. Ønskerne 

til nyetableringer tager derfor udgangspunkt i dette.  

Overvejelse om mulighed for andre organiseringer og fx 

kortere indmeldelser med fokus på fx ovennævnte 

forløb/aktiviteter.  

Fokus på social dannelse.  

Inddragelse af børnenes og deres interesser. 
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aktiviteter. SFO-leder fremlægger 

processen i medarbejdergruppen, og 

medtager SBs forventninger. 

 

Valgfag for 9. klasse 

Valgfag for 9. klasse 

Valgfagene for 9. klasse kommer til godkendelse snarest. 

17.50 Punkter til orientering  

 LEAPS-status 
 

LEAPS-status 

Selvom skoleåret afsluttes i coronarestriktionernes tegn 

og ikke fik afsluttet de sidste forløb, er det overordnede 

billede, at skolen er på vej i den rigtige retning.  

Målet om at blive skolen med de mest engagerede elever 

er på vej. Dette meldes til fra både elever, forældre og 

personale i langt de fleste tilfælde. 

Der har i sidste uge været evalueringsmøde af LEAPS-

skoleåret. Mange virkelig gode oplevelser, fortællinger 

mm. De faglige resultater er umiddelbart meget 

overbevisende.  

Der afvikles igen i år læringsberetninger fra personalet 

fra de 2 kursusårgange – fejring og inspiration. 

De seneste 2 måneder har lærerne til kommende LEAPS-

årgange planlagt næste års forløb – og alle elever kan 

sagtens glæde sig.  

17.55 Eventuelt  

   

18.00 Referat til godkendelse  

  Referat godkendt. 

 

Punkter til næste møde  
 

 


