
Dagsorden/referat 
for møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
torsdag den 27.10.2005 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, Mohammed El-rayes, Mette Knudsen . 
Gæster:  Bente Petersen, Solveig Hansen 
 
Fraværende  
Med afbud: Huwaida Khalil, Inge Andersen, Jens Jonassen, Svend Olesen og 
Mette Knudsen 
 
Bemærkning. De medlemmer, som ikke deltager i mødet, skal efterfølgende 
have bilag, som uddeles på mødet, tilsendt med referatet. 

 
Dagsorden der offentliggøres 

 
17.01.01. 
334. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 
 

17.01.01. 
335. Godkendelse af referat (medsendes). 

        Godkendt 
 
     17.01.01. 
     336. Deltagelse af SB-repræsentanter i trafiktema-dag. 
 Eksempler på andre skolers trafikpolitik udleveret og drøftet. 
 En leder, en forælder og en elevrepræsentant kan deltage i trafiksemi- 

naret. Tilmelding sker via skolen. Anne, Mohammed og en leder delta- 
ger. 

 
    17.02.00Ø 
    337 Budgetopfølgning pr. september 2005 (bilag uddeles på mødet). 
 Bente Petersen gennemgik månedsrapport (pr. 24. oktober 2005). Be- 

styrelsen tog denne til efterretning. 
 
 
     17.15.00. 
     338. Tema: Integration på Herredsåsen – status, hvad gør vi? 



Skolens oplæg til en temadag for ledere under Børne- og 
Kulturforvaltningen blev fremlagt for SB 

 
 
     17.01.01. 
      339. Orientering fra mødet 13.10. i Fælles Rådgivende Organ (FRO)  

(- herunder skolens/kommunens læseresultater). 
 Gennemgået.    

 
 
17.04.00 
340. Skal skolen kræve, at elever skal bære cykelhjelm, når disse 

cykler/løber på rulleskøjter i skoletiden? 
Drøftet, - overvejes indtil videre i SB, - drøftes i klasserådene gerne 
husvis med deltagelse af skolebestyrelsesmedlemmer, - beslutningen 
tages senere i forbindelse med udformningen af skolens trafikpolitik.. 

 
      

17.01.01. 
341. Meddelelser 

 Elevrådet  
Elevrådsrepræsentanter (undervisningsmiljørepræsentanter) har været  
på konference om mobning. 
Vil blive præsenteret for elevrådet på næste elevrådsmøde i Hus 3 og  
KTC. 
 Skolebestyrelsen 
(invitation fra Skole & Samfund medsendes) 
Invitationen lægges på skolens hjemmeside. 
 Skolelederne  
Oliemaleri af Arne Haugen Sørensen ønskes.  
S.P. Jensens mindefond har bevilliget 15.000 kr. 
Der er ved at komme gang i et godt skolekor v. Lone Andersen og  
Margit Nissenné 
Skolens fodboldhold har sejret, så der nu er kun to kampe til parken. 
Der forventes mange børn til de nye børnehaveklasser. 
Bertel Harder er inviteret til KTC 
 Pædagogisk Råd 
Temamøde om evaluering 
 SFO 
Pædagogerne har været til foredrag med John Åsted Halse 
Der var 253 børn 1. september, hvilket giver 15,92 stillinger 
Der arbejdes med legeplads. 
Efterårsferien gik fint, der blev bygget drager 3. og 4. klasserne har  



haft aftensarrangementer 
Evalueringen af feriesamarbejdet er til drøftelse på næste møde i BUU 
 DLF-tillidsrepræsentant 
Der arbejdes med kommunesammenlægning 
 Kantinen 
Intet 

 
   

342. Eventuelt. 
 Den udleverede datoplan for SB møderne skal rettes. 

Mødetidspunkterne er 19.00 til 21.30, undtagen til møder med 
spisning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


