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Dagsorden 
for møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
torsdag den 26.04.2007,  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, Christian 
Jakobsen, Claus Bülow, eleverne Nanna Fabricius og Karina Warming. 
 
Gæster: Bente Petersen  
 
Fraværende: CJ (VK indkaldt), Karina Warming 
 

Dagsorden der offentliggøres 
 

17.01.01. 
505. Godkendelse af dagsorden. 
  Godkendt 
 
17.01.01. 
506. Godkendelse af referat (er udsendt).   
  Godkendt 

 
17.02.25. 
507. Skoleårets planlægning 2007/08 - herunder skoleledelsens oplæg til 

timefordeling i skoleåret 07/08 (vedhæftet) samt skoleindskrivningen 
2007. 
Skolen følger ministeriets vejledende timetal. 
Godkendelse af at skolen tilbyder svømning for 4. og 5. klasserne som 
en del af idrætsundervisningen (udvidet idrætstimetal nødvendiggør 
idræt for mindre klasser andre steder end gymnastiksalen) 
Udvidelse af hjemkundskabstimetallet, så der er en selvstændig 
teoritime som supplement til de tre praktiske hjemkundskabstimer er 
godkendt. 
Skolebestyrelsen giver tilladelse til nedlæggelse af franskhold, hvis det 
er rimeligt i forhold til elevtallet på holdet – timerne vil bl.a. kunne 
anvendes til udvidelse af timetallet for engelsk. 
  

 
17.07.00. 
508. Evaluering af kontaktforældremødet – herunder drøftelse af arrangement for 

skolens forældrekreds i foråret 2007. 
 Positivt, at så mange kontaktforældre deltog. 
 Der skal arrangeres to forældremøder for hele skolen. 
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a. Møde om skolens vision. September/oktober anbefales.   
b. Møde om ”Trivsel og undervisningsmiljø” primo juni. Tina, Betina og Ebbe 

er udvalg vedr. dette med BP og CB som indkalder.      
 
 

17.01.01. 
509. Fra Tårnborg-konferencen. 
 God konference. 
 Steen Hildebrandt var et højdepunkt. 
 Institut for Fremtidsforskning havde gode bud – ”omstillingsbegejstring” 
 … også godt socialt. 
 Skolebestyrelsen ønsker også i det kommende år at deltage i konferencen 

  
 
17.02.09. 
510. Drøftelse af artikel fra Skole og Samfund vedr. undervisning på 

engelsk. 
Drøftet i lyset af at dispensationer til fortsættelse af igangværende 
tiltag er stoppet. Det kunne være en ide til de største elever – Hus 3 
og linier i KTC. Artiklen kan drøftes senere, f. eks. skolens vision er til 
overvejelse. 

 
17.02.25. 
511. Undervisningsmiljø-undersøgelsen. 

Delresultatet er uddelt. Særlig indsats vedr. 10 børn, som giver udtryk 
for at de ikke er trygge. 
Børn, der bruger dårligt sprog eller mangler respekt for hinanden, 
drøftes senere, når der er flere resultater. 
.  
 

17.01.01. 
512.  Meddelelser 

 Elevrådet. Har tjent en del penge ved elevrådsbod til Hus 3 
festen  

 
 Skolebestyrelsen 

Intet 
 Skolelederne  

To nye barsler næste skoleår. 
To lærere overflyttet til vores skole. 
Fest i Hus 1 med ca. 700 deltagere. 
Ansættelsessamtaler 9. maj 2007 fra kl.14. 
Legeplads ved hus 1 er netop gennemgået, skulle blive klar 
hurtigt. 
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 Pædagogisk Råd 
Afholdes 1. maj 
 

 SFO 
 

 Kantinen 
 
 
Eventuelt. 
Næste møde 12. juni 07 kl. 18: Sommerferiefrokost, sekretærer og 
øvrige ledere inviteres.. 

 
 
 
 
         

 
 
 
 


