
 

 

 

 

 

 

 

 

Konta kt  

Sagsansvarlig: 

Tina Mandrup 

Skolen på Herredsåsen  

Telefon, direkte: 59 57 05 05  

Kalundborg Kommune 

Klosterparkvej 175 

4400 Kalundborg 

www.herredsaasen.dk 
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   Referat 

17.00 Faste punkter  

 

 

 

 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

2. Skriv til Skoleporten 
3. Meddelelser 

 

a) Formanden 

 

 

 

b) Ledelse 

c) Medarbejdere 

d) Elever 

e) Kantinebestyrelse 

f) Andre 

1. Godkendelse af dagsorden – ekstra punkt til dagsordenen – 

klassedannelse - Raklev 

2. Skriv til Skoleporten – Trine skriver teaser 

3. Meddelelser – ingen 

 

a) Formanden: 

LEAPS-omstillingen udfordret, men optimismen fortsat intakt 

både i forhold til nuværende årgange og næste års 

 

b) Ledelse: 

Ny IT-medarbejder ansat 

Der er slået stillinger op. Samtalerne afholdes løbende med 

samtaler allerede i indeværende år. 

Fagfordelingsmøde med alle lærere d. 14. maj – tæt på sidste 

søm slås i.  

 

c) Medarbejdere 

Punktet tages under Covid-status nedenfor 

 

d) Elever 

Udskolingen fortæller, at den nye struktur fungerer godt.  

 

e) Kantinebestyrelse 

Intet nyt – kantinen er lukket pt. 

 

f) Andre 

 

17.20 Punkter til høring/beslutning  

 

 

Timefordelingsplanen 20/21 
Tilbagemelding på undersøgelse 
om interessen for fransk. 

Timefordelingsplanen 20/21 

Undersøgelsen viste, at ca. 2/3 af eleverne kunne overveje at 

MØDEDATO 

Onsdag d. 29. april 2020 kl. 17.00-18.30 – fredsvalgshandling kl. 18-30-19.00                                              
 

STED 

Mødelokale 1 – med den fornødne afstand og retningslinjer for Corona 

 
INDHOLD 

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

AFBUD/FRAVÆRENDE:     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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 Skolebestyrelsen tager stilling til, 
om der fra skoleåret 20/21 skal 
tilbydes fransk fra 5. klasse.  
Ledelsen orienterer under 
punktet om lærerdækning på 
faget. 
 
Budget 2020 
Forelæggelse af budget 2020 ved 
skoleleder til skolebestyrelsens 
godkendelse. 
 
Skolefoto 
Der skulle være taget skolefoto 
her i foråret, men grundet 
corona, har det ikke kunne 
gennemføres. Skal der laves en 
alternativ aftale med fotofirmaet 
v. formand 
 
Klassedannelse med nye elever 
fra Raklev skole 
 

ønske fransk som 2. fremmedsprog. Svarprocent ca. 75% 

Skolebestyrelsen ønsker på baggrund af indledende undersøgelse 

igen at kunne tilbyde fransk som 2. fremmedsprog. 

 

 

 

Budget 2020 

Gennemgang v. skoleleder. 

Budget godkendt. 

 

 

Skolefoto 

Skolefoto aflyses 2020 pga. Covid.  

Opfordring til at klasserne selv laver et kreativt Corona-

klassebillede fx via Teams e.lign. 

 

 

 

Klassedannelse med nye elever fra Raklev skole 

Da vi ikke kan gennemføre tidligere besluttet procedure for 

klassedannelse pga. Covid-19 foreslås ændring for kommende 

årgang, så endelig klassedannelsen først sker efter 

efterårsferien/første forløb. 

Kontakt til skoleledelse/bestyrelse på Raklev skole.  

 

17.50 Punkter til drøftelse  

 Trafik omkring skolens 

parkeringsplads samt ind- og 

udkørsel 

Skolebestyrelsen følger op på de 

trafikale forhold og tidligere 

henvendelser til Vej, Park og 

Affald. Bestyrelsen udpeger et 

medlem som fast kontaktperson 

på opgaven. 

 

Trafik omkring skolens parkeringsplads samt ind- og udkørsel 

Anne-Mette kontakter Vej og Park igen mht. vejarbejde v. 

busholdepladsen. 

18.00 Punkter til orientering  

 Status på skolens drift ifm. 
Covid-19 v. skoleleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status på skolens drift ifm. Covid-19 v. skoleleder 

Eleverne er glade for at komme tilbage.  

Det går godt både her på skolen og for eleverne, der modtager 

fjernundervisning.  

Der tilbydes nødpasning med hjælp til virtuel undervisning for 

enkelte elever her på skolen.  

Justering af fjernundervisningen til en anden struktur har efter 

påske betydet mere direkte virtuel undervisning og tydeligere 

forventningsafstemning.  

Ros fra skolebestyrelsens forældre til personalet v. ned- og 

oplukning.  
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LEAPS-status v. viceskoleleder 
 
 
 
 
 
 
 
Nationale test og trivselsmåling 
v. skoleleder 
 

LEAPS-status v. viceskoleleder 

Nedlukningen har sat forløbs-baseret undervisning på stand by. 

Planlagte forløb for indeværende periode afholdes efter 

sommerferien. 

Der arbejdes videre med næste års planlægning.  

Kursus fortsættes virtuelt i kommende teams.  

 

Nationale test og trivselsmåling v. skoleleder 

2. og 4. klasse har taget de obligatoriske nationale test i 

testperioden. 

18.20 Lukket punkt  

18.25 Eventuelt  

   

18.30 Referat til godkendelse Referat godkendt 

   

 

Punkter til næste møde  
 

 


