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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 

16.11.17 

 
SAGSNR. 

  

 

  

DELTAGERE  Skolebestyrelsen og ledelsen 

AFBUD/FRAVÆRENDE Elevrådsformand 

MØDELEDER Formand 

REFERENT Skoleleder 

 

Dagsorden - referat  
 
  Referat 
17.00 Faste punkter  

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelse 

c) Medarbejdere 

d) Elever 

e) Andre 

Dagsorden godkendt 

 

a) Ingen meddelelser 

b) Status på jobopslag: lærer til 

udskoling og læsevejleder samt 

ansættelse af deltids 

kantinemedhjælp. 

c) Ingen meddelelser 

d) Ingen meddelelser 

e) Ingen meddelelser 

17.20 Punkter til høring/beslutning  
 Kontaktforældremøde med oplæg fra 

Skole & Forældre. Vi skal aftale en 

dato.  Det er muligt at booke en 

oplægsholder en aften; mandag-torsdag i 

uge 5 / 2018. 

 

Seminar fra skole & forældre. Robuste 

børn. Har nogen tid og lyst? 

 

Torsdag d. 1. februar kl. 19-21 for 

kontaktforældre. 

 

 

 

 

? 

17.30 Punkter til drøftelse  

 Overgang mellem 3 -> 4 klasse.  

Hvordan sikrer vi erfaringsopsamling, og 

kræver det justering i et/flere af vores 

principper? 

Punktet blev drøftet og der blev ikke 

foretaget justering i princippet vedr. 

klassedannelse. 

MØDEDATO 

Torsdag d. 30. november 2017 kl. 17.00-19.30 
 

STED 

Mødelokale 1 

 
INDHOLD 

Skolebestyrelsesmøde med julemad 

Forplejning: Let juleanretning 
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17.50 Punkter til orientering  
 Indskrivning til 0. klasse 18/19 

Status på antal og processen. 

 

 

 

 

 

 

Økonomi 

Regnskab 2017 og budget 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantinebestyrelsen 

Orientering om nyt menu-udvalg og 

løbende orientering til elever og forældre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaleudlån til forældrearrangementer. 

Orientering om ny forbedret praksis. 

 

 

 

 

Elevfraværspolitik 

Arbejdsgruppen orienterer 

Alt tyder på, at vi ikke kommer til 

at kunne danne mere end to 

klasser. Info-møde afholdt 8.11.18 

kl. 17-18. Ca. halvdelen af 

distriktets børn var repræsenteret. 

Enkelte forældrepar udenfor 

distriktet deltog. 

 

Forventning til regnskab 2017 

fremlagt. Det forventes, at vi 

overfører det maksimale beløb af 

overførselsadgangen på 5 % af 

budgettet.  Det store 

overførselsbeløb er genereret af 

dels ubesatte stillinger - herunder 

en del på ledelse. Tillige en 

forsigtig disponering grundet 

usikkerhed omkring 

modtageklasser. 

Forventninger til Budget '18 

fremlagt med visse usikre 

elementer. 

 

Kantinebestyrelsen fremlagde 

beslutninger fra deres sidste møde. 

Menupunkter på Intra hver uge.  

Søde drikke sælges ikke længere 

ligesom müslibars fjernes fra 

sortimentet. Med ansættelse af 

ekstra kantinemedhjælper vil 

menuen kunne varieres og der 

gøres forsøg med flere lune retter 

og salatbar. 

 

Forældre er frem over velkomne til 

at låne lokaler til klassefester og 

arrangementer, der relaterer sig til 

skolen. Der udlånes en brik fra 

kontoret. 

 

Arbejdet er godt i gang, og der 

ligger en plan for processen. 

18.30 Eventuelt  

  Intet 

18.30 Referat til godkendelse  

  Referat godkendt 

 
 


