
Dagsorden/referat 
for møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
torsdag den 18.08.2005 kl. 19.00  
 
Sted: Mødelokale 1+2 
 
Medlemmer: Huwaida Khalil, Birthe Petersen, Birgitte Olsen, Anne Fabricius, 
Anne Larsen, Inge Andersen, Jens Jonassen, Viggo Kjær, Hans Jakob 
Madsen, Claus Bülow, Svend Olesen. 
Gæster: Solveig Hansen, Bente Petersen.  
 
Fraværende: Anne Fabricius, Anne Larsen, Huwaida Khalil.  
 

 
Dagsorden der offentliggøres 

 
17.02.04. 
308. Drøftelse af klassedannelse i børnehaveklasserne. (Bilag medsendes).  
 Tina Hillersborg, forælder deltager i dette punkt.  
 
Tina Hillersborg fremlagde synspunkter vedr. klassedannelser ved skolestart. 
Tinas forslag: Lige mange drenge og piger, tosprogede børn, - hensyn til 
udtalelser fra børnehaven, evt. et ønske fra hvert barn. Tidligere kendskab til 
familierne fra ældre søskendes tid i børnehaveklasserne. 
Lone Pramming gennemgik proceduren for, hvorefter klassedannelsen foregår i 
øjeblikket. 
Særlige drøftelser vedr. ønskeproblematikken. 
 
Ledelsen anmodes om at  udfærdige et forslag til principper for 
klassedannelser ved skolestart. 
 
17.01.01. 
309. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen er godkendt. 
 

17.01.01. 
310. Godkendelse af referat. 

Referatet er godkendt. 
     
 
 
17.02.00Ø 
311. Økonomiopfølgning pr. 30.06.2005 



 (Bilag medsendes). 
Skolens meddelelse til BKF (skoleledelsens økonomiopfølgning) blev  
drøftet. 

 
17.02.00.Ø 
312. Børne- og Ungeudvalgets forslag til budget 2006. (Orientering på mødet). 

Forslag til driftsbudget og anlægsbudget blev gennemgået. 
 

     17.01.01. 
     313. SB-medlemmernes fordeling på klasser. 

 Punktet er udsat til næste møde. 
       

 
17.01.01. 
314. Meddelelser 

 Elevrådet (deltager ikke) 
 
 Skolebestyrelsen 
Der skal snart afholdes FRO-møde på vores skole. 
 
 Skolelederne  
Skolestarten er forløbet godt. Det er ansat to nye barselsvikarer. 
 
 Pædagogisk Råd 
Der har ikke været afholdt møde 
 
 SFO 
Sommerferiesamarbejdet med børn fra andre SFOer er forløbet 
rigtig godt. Både personale, børn og forældre har været positive. 
Der har ikke været så stort fremmøde, som forud meddelt. 
BKF sender spørgeskemaer ud til forældrene for at evaluere 
ordningen. 
Der er rejst to pædagoger i sommerferien og netop ansat to nye 
pædagoger. 
 
 DLF-tillidsrepræsentant 
Intet at meddele 
 
 Kantinen 
Intet at bemærke. 

 
   

 



315. Eventuelt. 
 Intet at bemærke 
 
 
 
 
 
 
 
 


