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MØDEDATO 14. maj 2019 kl. 17.00-19.00  

STED Mødelokale 1+2 

INDHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden 

DELTAGERE  Skolebestyrelse og SFO-leder 

AFBUD/FRAVÆRENDE:  

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) SFO 

 

 

f) Andre 

1 Dagsorden godkendt 

2 Trine laver teaser til skoleporten 

3  

a) Ingen meddelelser fra formanden 

b) Fagfordelingen er i gang. Der er 

forflyttet én lærer fra SpH til en 

anden skole i kommunen. 

D. 15. maj besøges skolen et 

besøg af det politiske udvalg. 

Hele kommunalbestyrelsen er 

inviteret til LEAPS-præsentation på 

skolen d. 21. maj. 

12. juni er alle forældre og elever 

inviteret til præsentation af næste 

års projektkalender for LEAPS-

klasserne 

Der er nu tilknyttet et forskerhold 

fra Ålborg Universitet til at lave 

følgeforskning vedr. LEAPS. 

c) Første Aula-kurser for personale er 

afholdt. Vi øver os. Der åbnes for 

Aula for forældre 1. aug. 2019 

d) Ikke tilstede. 

e) Fælles fødselsfødselsdag, 

drengeaften med god succes. 

overnatning i kommende uge.  

Tivolimarked d. 3. juni.  

Ny studerende fra 1. juni. 

 

 

17.30 Punkter til høring/beslutning  

 Høringssvar vedr. fremtidig drift af 

KTC/10. klasse på EUC 

Høringssvar vedr. fremtidig drift af 

KTC/10. klasse på EUC 

Skolebestyrelsen støtter forslag nr 2:  

At der indgås en aftale om 

file://///kk.intern.dk/Userhome/Homedir/tima/4%20Skoleår%202018%202019/SB/www.herredsaasen.dk
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På baggrund af det udsendte 

høringsmateriale drøftes sagen og der 

udarbejdes høringssvar. 

 

driftsoverenskomst med EUC Nordvest-

sjælland 

 

17.45 Punkter til drøftelse  

 Klassers deltagelse i stævner 

Drøftelsen tages ud fra en økonomisk 

betragtning og i relation til LEAPS. 

Da klasserne er tilmeldt stævner for 

kommende skoler, vil punktet blive sat 

på igen i efteråret ’19, som et 

decideret beslutningspunkt.  

 

Efterårets forældremøder med 

deltagelse af 

skolebestyrelsesrepræsentanter 

Drøftelse af bestyrelsens agenda ved 

efterårets forældremøder. Forslag om 

at tage elevernes sprog op: 

Hvordan kan skole og forældre i 

samarbejde dæmme op for det hårde 

sprog? 

Klassers deltagelse i stævner 

Der er tidligere, før LEAPS, lavet 

principper for samme. 

Punktet kommer på efter sommerferien 

som beslutningspunkt. 

 

 

 

Efterårets forældremøder med 

deltagelse af 

skolebestyrelsesrepræsentanter 

Der laves oversigt over årgangenes 

forældremøder – klar til kommende SB-

møde d. 24. juni.  

Fordeling af deltagelse mellem SB-

medlemmer. 

Filuca laver punktoversigt for SB for 

indhold til forældremøderne.  

 

18.30 Punkter til orientering  

 Budget ’19 

Skoleleder gennemgår budget 19 

(udsat fra sidste møde)  

 

Justering af reformen. 

 

 

 

 

Klassesammenlægninger  

kommende 2. kl. og  

kommende 9. årg.  

Budget ’19 

Skoleleder gennemgår budget 19. 

 

 

Justering af reformen 

Kommunalbestyrelsen afgør i slutningen af 

juni, hvordan justeringen kommer til at se 

ud i Kalundborg Kommune. 

 

Klassesammenlægninger 

Det er overordnet gået fint på begge 

årgange.  

18.55 Eventuelt  

   

19.00 Referat til godkendelse  

  Godkendt 

 

JUNI 

Opdatering på elevfraværshandleplan – status fra årgangene 

 


