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Referat 
for møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
tirsdag den 24.10.2006 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, Christian 
Jakobsen, Claus Bülow, Svend Olesen, eleverne Nanna Fabricius og Karina 
Warming.  
 
Gæster: Bente Petersen, Solveig Hansen.   
 
Fraværende: Bettina Andreassen, Inge Andersen, Hans Jakob Madsen, Ole 
Espersen, Christian Jakobsen 
 

Dagsorden der offentliggøres 
 
 
17.01.01. 
454. Godkendelse af dagsorden. 
  Godkendt. 

 
17.01.01. 
455. Godkendelse af referat (medsendes).   
  Det bør ved udsendelsen præciseres, om der er tale om dagsorden el- 
  ler referat. 

 
17.02.00.Ø 
456. Økonomiopfølgning pr. d.d. – herunder gennemgang af budget 2007 

(bilag uddeles på mødet). 
Bente gennemgik budget-/regnskabsstruktur 

 
17.04.20. 
457. Trafik – børnenes skolevej (skolens trafikpolitik kan ses på hjemmesiden). 

Skolebestyrelsen ønsker en mere trafiksikker skolevej. Bestyrelsen ønsker 
etableret et forgængerfelt eller anden foranstaltning, der øger sikkerheden for 
krydsende skolebørn ved Munkebakken, ved Hestehavebakken 
(Fasanvej/Brandsbjerg) samt ved krydset Røsnæsvej/Hestehavebakken. 
Endvidere ønskes skolevejen fra Lundevej, via rundkørslen, over J. 
Hagemann-Petersens Allé sikret ved etablering af cykelbaner og ved at 
forbyde parkering ved Alleens sydside. 
Fodgængerovergangen på Klosterparkvej, ved idrætsbørnehaven, ønskes 
markeret med Toronto-lys. 
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Skolebestyrelsesmedlemmer bør ved forældremøder opfordre forældre til at 
udvise en større hensyntagen i forbindelse med aflevering/afhentning af børn, 
ved at benytte skolens parkeringsbåse. Skolen udsender et brev til forældrene 
vedr. trafiksikkerhed. 
Der afsendes en skrivelse til Teknisk Udvalg. 

 
 
 
      17.04.20. 

458. Skal skolebestyrelsen arbejde for, at børn, hvis ene forælder bor uden for 
skolens distrikt, evt. kan få gratis buskort ? (Søren Schultz). 

 Skolebestyrelsen finder det rimeligt, at børn af fraskilte forældre med fælles 
forældremyndighed, hvoraf kun den ene forælder bor i skolens distrikt, tildeles 
buskort, hvis behovet herfor er til stede. Det forudsættes at begge forældre 
bor i Kalundborg Kommune. Der udfærdiges en skrivelse til Børn- og 
Ungeudvalget. 

 
17.01.04. 
459. Status vedr. skolens kostpolitik (tidl. udsendt - jf. pkt. 451 f.m.)  

Bestyrelsen afventer endeligt oplæg, som præsenteres på mødet i november. 
En omlægningskonsulent besøger skolen den 7. november 2006, kl. 12. 

 
17.01.01. 
460. Arrangement med Skole & Samfund vedr. skole-/hjemsamarbejdet – 

hvornår? 
Arrangementet ønskes afviklet i februar-marts 2007 i forbindelse med 
udsendelsen af formandens beretning. 

 
 
17.01.01. 
461.  Meddelelser 

 Elevrådet  
Man ønsker udsalg af mad m.v. i boden i Hus 3. 
Kantinens priser er for høje  
Positivt med det grove brød, der sælges nu. 

 Skolebestyrelsen 
Vi afventer svar vedr. brev om svømmeundervisning fra enkelte 
skoler. 

 Skolelederne  
Drengefodboldholdet er i kvartfinalen. Der har været afholdt 
sundhedsuge i store dele af skolen i uge 41. Skolen har haft 
besøg af børn fra Bolivia. Lone Pramming går på pension – 
sidste arbejdsdag er fredag den 27. oktober 2006. 

 Pædagogisk Råd 
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Der har ikke været afholdt møde. 
 SFO 

SFO Hus 4 er i efterårsferien flyttet til Hus 5. Senere – 1. 
december – skal SFO-børn fra 2. klasse også holde til i Hus 5. 

 Kantinen 
          Der har ikke været afholdt kantinebestyrelsesmøde. 
 
Eventuelt. 
         Intet at bemærke 
 
Næste møde: 

          Ny Kalundborg 
 
 
 
         

 
 
 
 


