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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 

05.09.17 

 
SAGSNR. 

  

 

  

DELTAGERE  Skolebestyrelsen og ledelsen 

AFBUD/FRAVÆRENDE: Ann Harmundal, Stine Brændholt, Mette Pedersen, Caroline Thygesen 

MØDELEDER Formand 

REFERENT Skoleleder 

 

Dagsorden - referat  
 
  Referat 
17.00 Faste punkter  

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Skriv til Skoleporten 

3. Meddelelser 

a) Formanden 

b) Ledelse 

c) Medarbejdere 

d) Elever 

e) Andre 

Ad 1) Dagsorden godkendt. 

 

Ad 2) Rikke Klarskov 

 

Ad 3a) Velkommen til ny 

elevrådsformand Jafar Alissa, og 

næstformand, Caroline Thygesen 8.a  

 

Ad 3b) Der afholdes samtaler til hhv. 

læsevejlederstillingen og til en 

stilling med timer i hhv. udskolingen 

og på mellemtrinnet. Rikke Klarskov 

deltager som SB-repræsentant. 

Vi har indkøbt 90 elevpc'er til 

fordeling i udskolingens klasser og til 

brug for kodning og programmering. 

Vi har endvidere købt elevprintere og 

et mindre antal Android tablets til 

afprøvning i indskolingen. 

 

SFO: Grøn smiley fra Arbejdstilsynet. 

Til et pædagogvikariat har vi 

modtaget 26 ansøgninger, hvoraf 3 

er udvalgt til samtale. 

MØDEDATO 

Tirsdag d. 19.09.2017 kl. 17.00-18.30 
 

STED 

Mødelokale 1 

 
INDHOLD 

Skolebestyrelsesmøde 

Forplejning:  
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3c) Dørene åbnes først kl. 7.55 om 

morgenen i hus 4, da mange elever 

møder meget tidligt ind - allerede fra 

kl. 7.15 

Skraldespandsprojekt i indskolingen 

fra "Få det nu fixet-puljen" er sat i 

gang. 

Fordybelsesugen i uge 41 er under 

planlægning.  

 

3d) Herredsåsen er Red Barnet 

ambassadørskole og elevrådet vil 

lave en reklamefilm if. m. Red Barnet 

dagen. 

Elevrådet har if. m. udarbejdelsen af 

en elevfraværspolitik drøftet 

problemstillingen i elevrådet og 

eleverne opfatter selv, at det er 

problematisk, at nogle har en meget 

afslappet holdning til fraværsdage. 

 

17.20 Punkter til høring/beslutning  
 Godkendelse af princip for  

 SFO'ens virksomhed 

 Kørselstilladelse  

 Kontaktforældre 

 

Udarbejdelse af nye ordensregler og 

værdiregelsæt 

Bestyrelsen beslutter, hvordan der skal 

arbejdes med udarbejdelsen af et nyt 

princip og hvem der skal deltage i 

processen. 

 

Skolefoto 

 

 

Alle tre principper godkendes 

 

 

 

Da forældrerepræsentanterne ikke 

har været samlet udsættes punktet 

til næste møde. 

 

 

 

 

Da fotograferingen i foråret 

fungerede rigtig godt besluttes det at 

fortsætte med dette firma. Alle 

elever skal have mulighed for at blive 

portrætfotograferet inden for skoletid 

under de betingelser vi havde i 

foråret.  

18.15 Punkter til drøftelse  

  Intet 

18.40 Punkter til orientering  
 Deltagelse i DM i skoleudvikling 

Se vedhæftede link 

http://dmskoleudvikling.dk/artikel/skolen-

p%C3%A5-herreds%C3%A5sen-2017-

kalundborg  

 

Lærerens Dag d. 5. oktober 

Skolen deltager i konkurrencen 

med vores kodnings- og 

programmeringsforløb. 

 

 

 

Rikke Klarskov sørger for en 

http://dmskoleudvikling.dk/artikel/skolen-p%C3%A5-herreds%C3%A5sen-2017-kalundborg
http://dmskoleudvikling.dk/artikel/skolen-p%C3%A5-herreds%C3%A5sen-2017-kalundborg
http://dmskoleudvikling.dk/artikel/skolen-p%C3%A5-herreds%C3%A5sen-2017-kalundborg
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Se bilag overraskelse 

18.40 Eventuelt  

 Arne Haugen Sørensens maleri af Leda og 

svanen. En lille arbejdsgruppe bestående af to 

tidligere ledere på skolen forestår arbejdet 

med at søge fondsmidler, så skolen kan købe  

maleriet, som vi pt har til låns. 

 

Cyklistprøve 

Der er et ønske om at cyklistprøven 

genoptages.  

 

Teaterprojekt på 6. årgang 

Peter Jespersgaard Nielsen vil gerne 

deltage. 

 

 

 

 

 

Ledelsen undersøger om der er 

mulighed for at få politiet til at 

afholde cyklistprøve på 6. årgang. 

 

Ærgrelse og utilfredshed med, at der 

i år ikke vil være teaterprojekt på 6. 

årgang. Ledelse og årgang drøfter 

problemstillingen med henblik på at 

teaterprojektet i en eller anden form 

kan gennemføres. 

19.00 Referat til godkendelse  

   

 
 
Årets plan for udarbejdelse af nye principper 
 
Prioritet Dato for 

behandling 

Princip for 

1. Juni-

september 

'16 

Samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og 

forældrenes ansvar i samarbejdet. 

1. Juni-

september 

'16 

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af 

Undervisningen. 

3. Februar-april 

'17 

 

 

Undervisningens organisering, herunder 

elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin 

skoledagens længde 

understøttende undervisning 

holddannelse - herunder specialpædagogisk bistand 

Åben skole  

Udbud af valgfag 

3. Oktober-

december '16 

 

Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage 

i undervisningen i den kommunale musikskole eller 

ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9, 

3. Oktober-

december '16 

Arbejdets fordeling mellem lærerne og pædagogerne 

 

4. februar-april 
'17 

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, 
udsendelse i praktik m.v. 

4 Maj-juni '17 Princip for kontaktforældreråd 

Princip for kørselstilladelse - kørsel med forældre. 

 Vedtaget 

februar 2016 

Klassedannelse; Elevernes placering i klasser 
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 August-

oktober 2017 

 

 August-

oktober 2017 

Skolefritidsordningens virksomhed 

 

 Oktober-

januar 2017 

Princip for ordensregler og værdiregelsæt 

De forældrevalgte mødes i september forud for 

skolebestyrelsesmødet i oktober, og udarbejder et oplæg til videre 

drøftelse i bestyrelsen. 

  Princip for toning af udskolingen ved linjeopdeling, holddannelse og 

valgfag 

 
 


