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Dagsorden 
for møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
mandag den 12.11.2007 kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Mødelokale 1+2 
 
Medlemmer: Bettina Andreassen, Ebbe Rønne, Eva Levinsen, Inge Andersen, 
Ole Espersen, Søren Schultz, Tina Hillersborg, Hans Jakob Madsen, Viggo 
Kjær, Claus Bülow, eleverne Cecilia Madsen og Kris Larsen.  
 
Gæster: Bente Petersen, Solveig Hansen. 
 
Fraværende: Inge Andersen, Kris Larsen 
 

Dagsorden der offentliggøres 
 
 
17.01.01. 
541. Godkendelse af dagsorden. 
  Godkendt 
 
 
17.01.01. 
542. Godkendelse af referat.   
  Godkendt 
 
 
17.02.00.Ø 
543. Økonomiopfølgning pr. 7. 11.07. 

Bente redegjorde for den seneste budgetopfølgning, som indikerer, at 
vi går ud af 2007 med et "+0" – plus/minus 300.000 kr.  

 
 
17.13.00 
544. SFO-ressourcetildelingsmodel (udsendes pr. mail, når den 

foreligger. Skolebestyrelsen forventes at udtale sig). 
  Solveig gennemgik det fremsendte forslag. 
              Forslaget indebærer for SPH en personalenedskæring fra 19,2 stilling 

til 15,89 med nuværende børnetal. 
             SB drøftede følgende: 

 at personalet i SFO er presset, med personalenedskæring vil presset 
blive øget betydeligt 

 at det er nødvendigt at kende målet for SFO – høje pædagogiske mål 
nødvendiggør uddannede pædagoger 
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 at samarbejdet mellem skole og SFO principielt foregår bedst mellem 
pædagoger og lærere, da begge personalegrupper er pædagogisk 
uddannede  

 at det er nødvendigt at se differentieret på opgaverne – forskellige 
børn har forskellige behov i forhold til personalenormering 

 at deltidspladser og heltidspladser har næsten samme personalebehov  
 at normeringer ikke bør iværksættes med tilbagevirkende kraft 
 at den udmeldte normering til 4. klasserne ikke holder i forhold til SFO 

2-ordninger…bestyrelsen afventer nærmere information om området 
 
Der udarbejdes et forslag til skrivelse, som lægges til kommentering på 
konferencen. 

 
 
17.01.04. 
545. Skolestruktur. Status. 

       Drøftelser af de forskellige problematikker/udfordringer. Vi afventer. 
SB formanden er blevet bedt om at opfordre til demonstration. Dette har 
formanden afslået. 

 
 
17.07.00. 
546. Undersøgelse vedr. trivselsarrangement – hvorfor deltog der ikke ret mange 

forældre i trivselsarrangement? 
 CB orienterede om undersøgelsen. Erfaringer vil blive inddraget ved 

fremtidige arrangementer. Kun ca. 16 % af forældrene havde svaret. 
 
 
00.16.01 
547. Forsøgsansøgninger – til orientering. 
 Skolen har søgt midler i Forsøgs- og Udviklingsudvalget til to projekter. 
 Musikundervisning efter skoletid i Hus 1 og en særlig indsats i KTC. Begge 

projekter blev støttet af Børn – og Ungeudvalget med de midler, der blev 
ansøgt om. 

 
 
17.04.20 
548. Trafiksituationen/skolevejen. Drøftelse (brevveksling med Teknisk Udvalg/- 

enhed er tidligere udsendt). 
 Tidligere fremsendte trafikønsker gensendes til den nye Tekniske Enhed. Der 

tilføjes ønsker i forbindelse med børnenes skolevej ved fremtidige 
udstykninger/vejgennemførelser/vejforlængelser. 
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17.02.25 
549. Tilsyn med eleverne i den planlagte undervisningstid. TH  
 Ledelsen formulerer forslag til principper vedr. tilsyn med børnene til og fra 

arrangementer uden for skolen. Bekendtgørelse for den generelle 
tilsynsforpligtelsen ønskes vedlagt ved næste dagsorden. Der indhentes 
oplysninger om, hvornår der konkret er svømning for 4.klasserne. 

 
 
17.01.01. 
550.  Meddelelser 

 Elevrådet . Hus 3-elevfest med 70 tilmeldte gik godt. Smily-
ordning til fremme af god orden m.v. Hus 3 har fået et ekstra 
bordfodboldbord. Der er ønske om flere ting ude.  
Undervisningsmiljøundersøgelse er på vej.. 

 
 Skolebestyrelsen. Tårnborgkonferencen 6 er tilmeldt. 

 
 Skolelederne. Intet at bemærke.  

 
 Pædagogisk Råd. Intet. 

 
 SFO 
 
 Kantinen. Der arbejdes med forskellige kantineforslag, som 

senere bliver præsenteret i SB. 
 
 
Eventuelt. 
   
Brug af skoleintra. 
Det er nødvendigt, at vurdere om der kan svares på forældreintra, og 
om lærerne benytter denne forældremailform/kommunikationsform. 
 
Forslag om at den årlige skolefest genindføres. Optages som punkt på 
næste møde. 


