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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 

15.05.17 

 
SAGSNR. 

  

 

  

DELTAGERE  Skolebestyrelsen og ledelsen 

AFBUD/FRAVÆRENDE: Rikke, Peter 

MØDELEDER Formand 

REFERENT Viceskoleleder 

 

Dagsorden - referat  
 
  Referat 
17.00 Faste punkter  

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelse 

c) Medarbejdere 

d) Elever 

e) Andre 

Formanden: 

Der har været dialogmøde med 

politikkerne og skolebestyrelserne.  

Elevfravær var på dagsorden. 

Ledelsen:  

Jacob er startet. 

Fagfordelingen er i fuld gang. De sidste 

huller skal nu dækkes ind. En kandidat er 

til samtale i morgen. 

Der er lavet endnu et opslag til primært 

dansk.  

Der mangler endnu to personer med 

primær funktion som AKT-lærere. 

Fra Teach-first projektet har vi fået to 

personer til udskolingen: en til 

matematik, kristendom og en til 

fysik/kemi, matematik, musik. De er 

ansat i to år. 

Arbejdstilsynet har været på besøg med 

fokus på det psykiske arbejdsmiljø. 

Medarbejdere:  

Legeskoledag for de kommende 0.kl. og 

strukturen omkring resten af huset forløb 

godt  

MØDEDATO 

Mandag d. 22.05.2017 kl. 17.00-19.00 
 

STED 

Mødelokale 1 

 
INDHOLD 

Skolebestyrelsesmøde 

Forplejning: let anretning 
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17.20 Punkter til 
høring/beslutning 

 

 Udarbejde principper for  

 

Fællesarrangementer for eleverne i 

skoletiden. 

Udkast vedhæftet som bilag. 

 

Skolefoto. 

Udkast vedhæftet som bilag. 

 

Princip for kørselstilladelse - kørsel 

med forældre. 

 

Fælles arrangementer for elever i 

skoletiden: 

Udsendelse i praktik: Afventer den ny 

struktur i UU. Forventes udarbejdet efter 

sommerferien. 

 

Forældrebetaling: 

Undervisningsministeriet anbefaler at det 

ligger på 75 kr./døgn. 

 

Vedtaget med ovenstående ændringer. 

 

Skolefoto: 

Der har været stor tilfredshed med 

nuværende fotofirma. 

"foråret" ændres til "årlig". 

"Skolen vurderer om der kan afsættes tid 

til portrætfotos af 4.- 10. kl." 

Vedtaget med ovenstående ændring. 

 

Kørselstilladelse: 

Der udformes en blanket hvor den 

enkelte forælder giver en generel 

tilladelse til kørsel med både 

medarbejdere og forældre. Teksten fra 

færdselspolitiet klippes ind i blanketten.   

 

18.00 Punkter til drøftelse  

  

Trivselsmåling  

Overordnet orientering om den netop 

gennemførte trivselsmåling; resultater 

på skoleniveau og skolens plan for det 

videre arbejde med resultaterne i 

klasserne. 

 

Vi følger sidste års plan for arbejde med 

trivselsmålingen. 

Eleverne inddrages i udvælgelsen af 

indsatsområder og det videre arbejde.  

 

 

18.30 Punkter til orientering  
 Fagfordelingen og ansættelser. 

Ledelsen giver en status. 

Se under meddelelser. 

Præcisering i forhold til sidste møde: 

Skolebestyrelsen har udtaleret i forhold 

til skemaer. 

18.55 Eventuelt  

  

 

Opfølgning på forældrehenvendelse. 

 

Forældrehenvendelse vedr. USU-tid. Der 

stilles spørgsmålstegn ved om det 

understøttende element. 
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Solveig følger op. 

 

Forespørgsel på muligheden for at kigge 

på klassesammensætningen ved 

overgange.  

Afstedkom en drøftelse af muligheden for 

at kigge på klassesammensætninger i 

løbet af et skoleforløb. 

 

Ny plan for gårdvagter i Hus 1, skal sikre 

en bedre dækning af udeområderne.  

 

19.00 Referat til godkendelse  

   

 
 
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. 
 

Princip for kørselstilladelse - kørsel med forældre. 

4 Maj-juni Skolefritidsordningens virksomhed 
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 Vedtaget 

februar 2016 

Klassedannelse; Elevernes placering i klasser 

 

 August-

oktober 2017 

Princip for ordensregler og værdiregelsæt 

 August-

oktober 2017 

Princip for kontaktforældreråd 

 

 November-

januar 2017 

Princip for toning af udskolingen ved linjeopdeling, holddannelse og 

valgfag 

 
 


