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Dagsorden 
for møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
tirsdag den 02.09.2008, kl. 19.00 
Sted: Mødelokale 1+2 
 
Medlemmer: Bettina Andreassen, Ebbe Rønne, Søren Schultz, Eva Levinsen, 
Inge Andersen, Ole Espersen, Tina Hillersborg, Claus Ibsen, Viggo Kjær, Claus 
Bülow, eleven Kristina Nielsen   
 
Gæster: Bente Petersen, Solveig Hansen. 
 
Fraværende: Inge Andersen, Tina Hillersborg 
 

Dagsorden der offentliggøres 
 
 
17.01.01. 
621. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt.  
  
 
 
17.01.01. 
622. Godkendelse af referat.   
Referat godkendt 
 
 
 
17.02.00Ø 
623. Økonomiopfølgning (orientering). 
Bestyrelsen opfordrer skolens til at tænke økonomisk/grønt i forhold til at be- 
grænse uddeling af papir før, under og efter møderne. 
Orientering om skolens økonomi. 

 
 
 
17.02.00Ø 
624. Budget 2009 (materiale er udsendt pr. mail) 
Det kommunale budgetforslag blev kommenteret.  
Taget til efterretning, idet vi afventer politikernes nærmere prioriteringer. Ved 
evt. besparelsesrunder anmodes om, at skolerne friholdes.  
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17.01.04. 
625. Skolepolitik (materiale sendes med børn hjem) – en indledende 

drøftelse. 
Skolepolitikken er væsentlig i forhold til en drøftelse af, hvad det er vi ønsker, at  
børnene skal lære i skolen. 
Materialet til skolen er fremsendt så sent, at forældremøder er afholdt i de fleste  
klasser. 
Skolebestyrelsen har kort drøftet følgende emner: 

a. børnene skal lære at lære – det er nødvendigt, at de kan lære hele 
livet 

b. den brede intelligensopfattelse skal være gældende 
c. globalisering skal medtænkes 
d. innovationstanken skal medtænkes 
e. viden og iværksætteri er væsentlig 
f. sociale sammenhænge er værdifulde                     
g. folkeskolerne i kommunen kan have forskellige tilbud   
h. forskellighed er en styrke 

Skolebestyrelsen ønsker, at der holdes et debatmøde for kontaktforældreråde 
ne ( suppleret af reserveforældre, hvis rådsmedlemmer ikke kan deltage). På  
næste sb-møde skal skolepolitikken drøftes yderligere. 
Elevrådet opfordres til at være igangsættende i forhold til drøftelser af skolepoli 
tik i klasserne og elevrådet. Repræsentanter fra eleverne inviteres til mødet  
med kontaktforældrene. 
Skolebestyrelsesformanden og skoleinspektøren planlægger mødets afvikling. 
                  
 
17.07.01 
626. Evaluering af SFO-forældremødet 
Der er afholdt møde 20. august 2008. Der kom repræsentanter for 19 børn. 
Ved en evaluering af mødet konkluderes, at forældrene ikke ønsker et særligt 
SFO møde, men gerne ser SFO inkluderet i skolens andre møder på 
klassetrinnet eller i klasserne.    
Taget til efterretning. 
 
 
17.01.01. 
627. Skolebestyrelsesmedlemmernes fordeling på klasser 
Trin bh. klasser Søren Schultz 
Trin 1. Tina Hillersborg 
Trin 2. Tina Hillersborg 
Trin 3. Bettina Andreassen 
Trin 4. Inge Andersen 
Trin 5. Bettina Andreassen 
Trin 6. Søren Schultz 
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Trin 7. Ebbe Rønne 
Trin 8. Eva Levinsen 
Trin 9. Ole Espersen       
 
17.01.01 
628.  Meddelelser 

 Elevrådet 
Formand Kristina Nielsen 
Næstformand Martin Lehman 
Kantinebestyrelsesrepræsentant Sofie Thorkildsen 
Yderligere opgaver fordeles løbende mellem de tre 
bestyrelsesmedlemmer 
 Skolebestyrelsen 
WWW.Sammenmodmobning.dk. Trivselsambassadører drøftes på 
næste SB-møde.  
Der er kommet svar fra Kalundborg Kommune vedr. 
skolebestyrelsens bemærkning til lokalplan for området omkring 
skolen 
Trafikbemærkninger. Der gives medhold i at trafiksikkerheden vil 
blive øget med sti m.v. fra Raklev Skole til sph – men at det vil 
være til drøftelse senere 
 
 Skolelederne 
Der skal bygges om i Hus 1 og Hus 4. Byggetilladelse søges.  
Personalet skal på pædagogisk weekend den 5. – 6. september. 
Emnerne er "evalueringskultur" og "dansk som andet sprog 
implementeret i alle fag" 
Skolen er medansøger vedr. to projekter om tiltag for udsatte unge. 
Der foregår et omfattende udviklingsprojekt vedr. "innovation" for 
hele kommunen. SPH har flere ambassadører, der holder kurser 
for andre skoler. 
Legepladsdag i Hus 1. Der deltog kun 6 forældre og en morfar.  
 Pædagogisk Råd 
Intet møde siden sidst 
 SFO 
Der er 255 børn tilmeldt pr. 01.09.08 i SFO 1. 
Der er 24 børn i SFO 2 
Der afholdes et spændende arrangement 4. september kl. 14. med 
Røde Rita. 
 Kantinen 
Der afholdes kantinebestyrelsesmøde 09.09.08 

 
Eventuelt. 

http://www.sammenmodmobning.dk/
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Skolebestyrelsen ønsker at drøfte SFO 2 på et møde senere i dette 
efterår.           
 
Personale. 
Der er ansat tre støttepædagoger: 
I Hus 1 er der ansat tre nye lærere 
I Hus 4 er der ansat en ny lærer 
I Hus 3 og KTC er der ansat tre nye lærere 
Der er ansat en datamatiker                                        
Der ønskes et punkt på dagsordnen til et SB møde vedr. "teknologi på 
skolen" og IT- strategi i kommunen m.v. Der skal inviteres 
ressourcepersoner til mødet.  CB og Ole Espersen tager punktet på 
dagsordnen, når det er muligt.


