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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 

22.04.17 

 
SAGSNR.  

  

 

  

DELTAGERE  Skolebestyrelsen og ledelsen 

AFBUD/FRAVÆRENDE viceskoleleder, Peter Nielsen og elevrådsrepræsentanten.  

MØDELEDER Formand 

REFERENT SFOleder 

 

Dagsorden - referat  

 
  Referat 
17.00 Faste punkter  

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelse 

c) Medarbejdere 

d) Elever 

e) Andre 

Godkendt. 

 

2.a  

Formanden har været til et 

formandsmøde, hvor der blev drøftet 

BYOD (medtag egen digital enhed) og 

inklusion, mødet er afholdt inden, der 

skal være et dialogmøde med politikerne i 

næste uge. Referat bliver sendt til alle 

SB-medlemmer. 

Der vil blive afholdt et åbent dialogmøde i 

efteråret med politikere og lærere. 

2.b  

Vi er i gang med fagfordeling. 

Skriftlige prøver går i gang i uge 18. 

Nationale test er afviklet. 

Mobilordning i udeskolen er evalueret og 

der fortsættes med at indsamle telefoner 

fra morgenstunden, men de bliver 

udleveret i spisepausen, hvis eleven skal 

handle i kantinen. 

Der er indkøbt sikre skabe til alle klasser 

i udskolingen. 

Samme ordning kommer på 

MØDEDATO 

Onsdag d. 27.04.2017 kl. 17.00-19.00 
 

STED 

Mødelokale 1 

 
INDHOLD 

Skolebestyrelsesmøde 

Forplejning: let anretning 
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mellemtrinnet efter sommerferien. 

Vi har haft et infomøde for kommende 

børnehaveklasser, hvor forældrene er 

meget optagede af, at det bliver 2 meget 

store klasser. 

I SFO-en har vi 2 sygemeldinger af 

længere varighed. 

 

17.20 Punkter til 

høring/beslutning 

 

 Princip for 
Undervisningens organisering mv.  
Formanden ønsker, at bestyrelsen endnu 
en gang kigger princippets udformning. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BYOD; Bring Your Own Device 
Drøftelse og beslutning if. t. opfordring 

til forældre om at deres barn 
medbringer en pc eller tablet til fagligt 
brug i skolen. 
Bilag: oplæg til princip og info til 
forældre. 

 

 

 

Godkendelse af 

timefordelingsplanen for 17/18. 

Se bilag. 

 

 

 

 

 

Godkendelse af ringetider 

Se bilag 

 

 

 

 

Udarbejdelse af en 

elevfraværspolitik 

Der skal vælges 6 repræsentanter fra 

skolebestyrelsen; 2 forældrevalgte, 2 

Skolebestyrelsen debatterede, hvordan vi 

udmønter princippet. Der lægges op til, 

at ledelsen i dialog med årgangsteamene 

sikrer, at de oplevelser og 

læringsaktiviteter der ligger som 

anderledes aktiviteter ex. sportsstævner, 

kulturelle oplevelser, ekskursioner mv. 

skal prioriteres så mangfoldigheden bliver 

så stor som muligt. Samtidig skal der 

sikres så stort flow i undervisningen, så 

denne ikke opleves som afbrudt af 

"løsrevne" aktiviteter.  

 

BYOD. SB ønsker udmelding til forældre 

om, hvornår skolen forventer, og på 

hvilke klassetrin, at eleverne skal 

medbringe pc eller tablet, samt 

overordnede specifikationskrav til 

materiellet. I tillæg til princippet 

indskrives generelle 

forsikringsbetingelser. 

 

Skoleleder gennemgik 

timefordelingsplanen. 

Skoleleder undersøger om der kan rykkes 

rundt på hjemkundskab på 5.klassetrin. 

SB har som noget nyt udtaleret if. t. 

skemaerne. SB har besluttet at 

formanden afgiver udtalelse på SB's 

vegne.  

 

Nye ringetider er godkendt, således at 

indskolingen møder hver dag kl. 8.05-

14.05, mellemtrinnet møder 2 dage kl. 

8.05-14.05 og tre dage kl. 8.05-15.05 

samt udskolingen dagligt kl. 8.05-15.05. 

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe 

bestående af 6 repræsentanter fra SB. 

2 forældrevalgte Mette Pedersen og Stine 

Brændholt, 2 medarbejderrepræsentanter 
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medarbejderrepræsentanter og 2 elever 

til at indgå i en arbejdsgruppe. I 

arbejdsgruppen indgår endvidere 

afdelingsledere fra indskoling, 

mellemtrin og udskoling. 

Arbejdsgruppen ledes af skoleleder. 

Marianne Labuz og Tina Thrysøe og 2 

elever valgt af det nye elevråd i det 

kommende skoleår. 

Skoleleder indkalder til første møde primo 

september. 

 

 

18.30 Punkter til drøftelse   

 Skolebestyrelsens beretning for 
2016/17 v/formanden 
 
 
 
 
 

Skolebestyrelsens synlighed i 
forældregruppen: 
- skolebestyrelsen supplerer referatet 
med lidt prosatekst om mødets 
drøftelser 
- mere informative referater 
- referater på Skoleporten 
- deltagelse i efterårets forældremøder 
- temamøder med 

forældrerådsrepræsentanter 
 
 
 
 
Forsøg med kontaktlærerfunktion i 
2017/18 
Udvalgte klasser og årgange ønsker at 
lave forsøg med kontaktlærerfunktion 
frem for klasselærerfunktionen. 

Den 22.maj bliver der indkaldt til et 

infomøde for forældre, hvor SB 

fremlægger årsberetning for 2016/17. 

Dette vil annonceres i Forældreintra og 

på Skoleporten fra mandag d.8. maj. 

 

 

Formanden opfordrer til at 

skolebestyrelsesmedlemmerne på skift 

laver et lille følgeskriv til referatet if. m. 

referatets udsendelse til forældre.  

 

SB-medlemmer fordeler forældremøderne 

imellem sig og deltager i disse. 

Skoleleder sørger for, at alle årgange har 

datoer på plads fra uge 32. Fordelingen 

sker ved første SB-møde i det nye 

skoleår.  

 

SB bakker op om dette forsøg. 

18.50 Punkter til orientering  
  Intet 

18.55 Eventuelt  

  

 

Intet 

19.00 Referat til godkendelse  

  Referatet godkendt 
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Årets plan for udarbejdelse af nye principper 
 
Prioritet Dato for 

behandling 
Princip for 

1. Juni-

september 
 
13/6 + 7/9 

Samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og 

forældrenes ansvar i samarbejdet. 
 

1. Juni-
september 
13/6 + 7/9 

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af 
Undervisningen. 
 

3. Februar-april 
 

 

Undervisningens organisering, herunder 
elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin 

skoledagens længde 
understøttende undervisning 
holddannelse - herunder specialpædagogisk bistand 
Åben skole  
Udbud af valgfag 
 

3. Oktober-
december 
 

12/10 
7/11 
8/12 

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 
 
12/10 
8/11 

8/12 

Arbejdets fordeling mellem lærerne og pædagogerne 
 

4. februar-april Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, 
udsendelse i praktik m.v. 
 

4 Maj-juni Skolefritidsordningens virksomhed 
Princip for kørselstilladelse - kørsel med forældre. 

 Vedtaget 

februar 2016 

Klassedannelse; Elevernes placering i klasser 

 

 August-
oktober 2017 

Princip for ordensregler og værdiregelsæt 

 
 


