
Dagsorden/referat 
For møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
tirsdag den 01.02.2005 kl. 19.20  
 
Sted: Mødelokale 1+2 
 
Medlemmer: Huwaida Khalil, Birthe Petersen, Birgitte Olsen, Anne Fabricius, 
Anne Larsen, Inge Andersen, Viggo Kjær, Hans Jakob Madsen, Claus Bülow, 
Svend Olesen, eleverne Anne Sophie Bagge og Maria Jensen. 
Gæster: Solveig Hansen.  
 
Fraværende. 
Anne Sophie Bagge, Maria Jensen, Anne Larsen.  
 

 
Dagsorden der offentliggøres 

 
 
17.01.01. 
251. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt. 
 
 

17.01.01. 
252. Godkendelse af referat (medsendes) 

Godkendt. 
    
 
 
17.01.01. 
253. Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen. 

Skolebestyrelsen godkender at første suppleanten efter anmodning 
ikke indtræder i bestyrelsen. 

 
 
 
17.07.00 
254. Møde med skolens kontaktforældre, den 10. marts 2005 kl. 19.00 i 

Hus 1 – ønsker til dagsorden? 
Forslag til punkter ønskes fra kontaktforældrene. Skolen skriver til 
forældrerådene. Endelig dagsorden udfærdiges senere. 
 
 



 
 
 
 
17.02.14 
255. Revision af skolens principper  vedr. timefordeling (medsendes). 
 De reviderede principper vedlægges. 
 
 
 
 
17.02.14. 
256. Revision af skolens principper vedr. fag- og aktivitetsfordeling 

(medsendes). 
 De reviderede principper vedlægges. 
 
 
 
 
17.02.14. 
257. Drøftelse af skoleledelsens oplæg til revideret vision/pædagogisk 

koncept (medsendes). 
 Skoleledelsen tilretter visionen til næste møde. 
  
 
 
 
17.01.01. 
258. Meddelelser 

 Elevrådet 
Intet fra elevrådet. 
 
 Skolebestyrelsen 
21. januar deltog skolebestyrelsesformanden i et 
inspirationsseminar vedr. kommunesammenlægningen. Der er 
udfærdiget et idekatalog. 
Borgermøde 3. marts 2005 - opfordring til at deltage. 

 
 Skolelederne 
Rammestyringsforslag er på vej som oplæg til bestyrelserne. 
Kommunesammenlægningen er ny arbejdsopgave for flere 
skoleledere. 
SSP initiativ vedr. ”mere tryghed i Kalundborg” på vej. 



Skoleårets planlægning er i gang. Normeringsberegning nr. 1 er 
gennemført.   
 
 
 Pædagogisk Råd 
Der har været afholdt statusmøde, hvor alle lærere og pædagoger 
kan udtale sig om forhold på skolen. 

 
 SFO 
Feriesamarbejdet er gået godt. Der har ikke været ret mange børn. 
Pr. 1. januar er besparelsen på en halv stilling effektueret. 
Der er afholdt pædagogisk weekend for hele SFO personalet. 
SFO hus 4 har holdt et aftensarrangement. 68 ud af 90 deltog. 
 
 DLF-tillidsrepræsentant 
Intet at bemærke. 

 
 Kantinen 
Der er etableret nummerordning.  

   
 

 
259. Eventuelt. 
 Orientering vedr. kommunesammenlægning. 

Datoer for skolebestyrelsesmøder er udmeldt. Tidsrummet begrænses 
fra 19.00 til 21.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


