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   Referat 

17.00 Faste punkter  

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Skriv til Skoleporten 
3. Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelse 

c) SFO 

d) Medarbejdere 

e) Elever 

f) Andre 

1. Dagsorden godkendt 

2. Skriv til skoleporten ved Trine 

3. a) Franzen fotografi kommer i uge 18 på Musisk 

skole.  

Janni udtræder af skolebestyrelsen pga. opstart 

af studie. Der er valg til foråret.  

b) Vi er glade for at være fuldtallige i ledelsen 

Der har d.d. været afholdt samtaler til 2 ledige 

lærerstillinger. Kommende samtaler til 

pædagogstilling. 

Der er lavet et ”PR-korps” til ugens gode 

historier for at gøre hjemmesiden levende.  

Der er inviteret til Kom-og-syng-med på 

hjemmesiden 

c) Virksomhedspraktikant i 3 måneder i SFO 

Samarbejde i gang med Raklev SFO – månedlige 

besøg 

d) Terminsprøver er veloverstået 

Morgenmadsbod starter op i uge 5 

 

17.20 Punkter til høring/beslutning  

 

 

 

Kalundborg Kommunes Kvalitetsrapport 
2019 i høring. 
Bestyrelsen udarbejder svar 
 
 
 
 
Værdigrundlag 
Værdigrundlag færdigbearbejdes og 
sendes til drøftelse i elevrådet og i 

Kalundborg Kommunes kvalitetsrapport 2019 i høring 

Skolen vil fremover arbejde med et årshjul, der sikrer 

kvalitet i brugen af de tilgængelige data.  

Skolebestyrelsen forholder sig positivt til ledelsens fokus 

på brug af data.  

 

Værdigrundlag 

Værdigrundlaget er lige på trapperne. Fremstilles i en 

MØDEDATO 

Tirsdag d.  kl. 17.00-19.00                                                   
 

STED 

Mødelokale 1 

 
INDHOLD 

Skolebestyrelsesmøde  
DELTAGERE:  Skolebestyrelse, skoleleder, viceskoleleder, SFO-leder                                                            

AFBUD/FRAVÆRENDE:  Lars og Morten                                                                                                                                                             

MØDELEDER: Formand                                                                                                                                                                            

REFERENT: Viceskoleleder 

 

https://kalundborg-my.sharepoint.com/personal/tima_kalundborg_dk/Documents/5%20Skoleår%202019%202020/SB/www.herredsaasen.dk
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medarbejdergruppen inden endelig 
vedtagelse i februar. 
 
Revidering af Handleplan for elevfravær 
I forbindelse med ny lovgivning på 
området skal der revideres i skolens 
handleplan. Skoleleder fremlægger forslag 
til ændringer. 

form, der er ”formidlingsvenlig” for alle implicerede.  

 

Revidering af Handleplan for elevfravær 

Ved 15% fravær skal kommunalbestyrelsen underrettes 

og træffe afgørelse om evt. træk i børnecheck.  

 

 

 

 

 

 

18.10 Punkter til drøftelse  

 Timefordelingsplan for skoleåret 20/21 
Drøftelse af evt. ønsker om ændringer til 
timefordelingsplanen. 

 

Timefordelingsplan for skoleåret 20/21 

Der er mindre justeringer i fagene fra ministeriet.  

SpH lægger sig efter det vejledende timetal i alle fag og 

over det vejledende i dansk og matematik.  

Svømning i 4. og madkundskab i 5. og 6. kl.  

Der tilbydes ikke længere fransk. 

Skolebestyrelsen ønsker at fortsætte nedsat timetal. 

Timefordelingsplanen fremlægges skolebestyrelsen på 

mødet i marts. 

 

18.40 Punkter til orientering  

 LEAPS-status v. viceskoleleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skovbrynet/SFO-området 
Politisk beslutning for området omkring 
tidligere KTC og SFO. 
 

LEAPS-status 

Der har været afholdt elevstyrede samtaler på 4. årgang 

med generel stor succes. 1. og 7. klasserne er aktuelt i 

gang.  

Exit-cards studeres nøje for fremtidige justeringer. 

Generel meget positive tilbagemeldinger.  

2 x forældrerepræsentanter kan ligeledes fortælle meget 

positivt om deres oplevelser med samtalerne.  

Studietur for LEAPS-kursister til Esbjerg til midt i marts. 

 

Skovbrynet/SFO-området 

Orientering om fremtidig ændring af placering af SFO. 

18.55 Eventuelt  

   

19.00 Referat til godkendelse  

  Referat godkendt. 

 

Punkter til næste møde onsdag d. 26/1 ’20 
 

• Godkendelse af budget 2020 

• Godkendelse af timefordelingsplan 

 


