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Referat 
fra møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
mandag den 27.11.2006 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, Viggo Kjær 
 
Gæster: Solveig Hansen.   
 
Fraværende: CJ, Søren Schultz, Hans Jakob Madsen 
 

Dagsorden der offentliggøres 
 
 
17.01.01. 
467. Godkendelse af dagsorden. 
  Godkendt 
 
 
17.01.01. 
468. Godkendelse af referat (medsendes).   
  Godkendt 
 
 
17.02.00.Ø 
469. Økonomiopfølgning pr. november 2006 (eftersendes). 

Der vil ca. være balance i regnskabet ved årets udgang.Taget til efterretning 
 

 
17.07.00. 
470. Elevplaner. Børn- & Ungeudvalget i Ny Kalundborg har udsendt materiale 

vedr. elevplaner og ønsker skolens/bestyrelsens svar senest 1.12. (Materialet er 
tidl. udsendt pr. mail til best.medl.) 

 CB gennemgik oplægget (bekendtgørelsen). Skolebestyrelsen tager Børne- 
 og Ungeudvalgets forslag til efterretning og forventer at alle involverede parter 
 inddrages i fremtidige forhandlinger vedr. udmøntningen af bekendtgørelsen. 
 
 

17.07.00. 
471. Børn- og Ungepolitik i Ny Kalundborg. (eftersendes).  
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 Skolebestyrelsen drøftede oplægget. Der fremsendes høringssvar til udvalget inden 1. de-
 cember 2006. 
 
       

 
 
17.01.01. 
472.  Meddelelser 

 Elevrådet  
Hus 3 afholder juleklippedag den 2. december 2006 

 
 Skolebestyrelsen 

Orientering om skrivelse tilsendt Børn- og Ungeudvalget vedr. 
bustransport af børn, hvor forældre har fælles 
forældremyndighed, men hvor den ene forælder bor uden for 
skoledistriktet. 

 Skolelederne  
 

 Pædagogisk Råd 
Intet at bemærke 
 

 SFO 
Intet at bemærke 
 

 Kantinen 
Kostpolitik fremlægges på næste møde i skolebestyrelsen. Der 
arbejdes pt. på at udfærdige en ansøgning til kommunen om et 
pilotprojekt vedr. skolebespisning. 
KTC nævner problematik vedr. kø/ventetid 

 
Eventuelt. 
  

Et medlem finder det uheldigt, at en 3. klasse har tre lektioner 
matematik i træk. 
Et medlem ønsker at der evt. formuleres retningslinier for 
skoleledelsens håndtering af læreres langtidsfravær i forhold til 
forældrene. 
Et medlem ønsker at forældre-/elevaktiviteter placeres på 
skolens kalender, så der ikke er overlap. 
Teknisk Udvalg har modtaget skolens skrivelse vedr. trafiksikker 
skolevej, men har endnu ikke svaret skolen. 

 
Næste møde: 
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Den 18. december 2006, kl. 17


