
Dagsorden/referat 
for fællesmøde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen og 
Fællesbestyrelsen for Røsnæs Skole og Børnehus  
tirsdag den 27.09.2005 kl. 20.00  
 
Sted: Mødelokale 1+2, SpH 
 
Medlemmer: Huwaida Khalil, Birthe Petersen, Birgitte Olsen, Anne Fabricius, 
Anne Larsen, Inge Andersen, Jens Jonassen, Viggo Kjær, Hans Jakob 
Madsen, Claus Bülow, Svend Olesen. Mette Knudsen, Frederik Gardersøe 
Gæster: Solveig Hansen, Bente Petersen, Christian Østergård.  
 
Fraværende Huwaida Khalil, Birthe Petersen, Anne Larsen, Svend Olesen 

 
 

Dagsorden der offentliggøres 
 

17.02.14. 
319. Skolernes retningslinie og procedure i forbindelse med overgangen 

fra 6. kl. til 7. kl. – herunder evaluering af året. 
 

Vedr. principper for klassedannelsen 
 

Afdelingsleder på Herredsåsen, Christian Østergaard orienterede om, hvordan det var 
gået med Røsnæs-elever, der var startet på Herredsåsen i august 2005. Disse elever 
har udtrykt stor tilfredshed med skoleskiftet og påpeger, at det værste var dagene før 
skolestarten og den første dag. De giver udtryk for, at de trives, at de har fået mange 
nye venner og de er tilfredse med klassedannelsen. 
Principperne for klassedannelsen blev evalueret – og skal fortsat gælde. 
 
 
Vedr. principper for samarbejdet mellem Røsnæs Skole og Herredsåsen 
 
Skoleinspektør Else Marie Jespersen orienterede om samarbejdet i skoleåret 
2004/05, som har omfattet flg. aktiviteter: 

 Skolefest 
 SFO 
 Årgangsmøde 6. kl. på RØ 
 Fælles do. på Herredsåsen 
 Klassedannelsesmøder 
 Fælles dag i juni 
 Kolonier/overnatning 



 Idrætsdag (3. – 6. klasse blandes) 
 Lokale idrætsarrangementer. 

 
Aktiviteterne for indeværende skoleår omfatter: 
 Fælles tur i foråret 
 Integrationsprojekt i 6. klasse. 
 Fælles SB-møde 
 Skolefester i november 
 Introaftener 
 Koordinerede skole-/hjemsamtaler 
 Klassedannelsesmøder 
 Koloni på Røsnæs Skole.  
 Lokale idrætsarrangementer. 
 
 
Bente orienterede om integrationsprojekt i nuværende 6. klasse 
Børne- og Ungeudvalget har bevilget 103.000 kr., som bl.a. betyder, at der på tværs af 
skolerne skal arbejdes med dansk kultur og natur. 
Der vil bl.a. blive arrangeret busture, fælles forældremøder og lørdagsskolegang. 
 
Tilfredshed med de eksisterende principper, som således fortsat har gyldighed 

 
 
 
 
 
17.01.01. 
320. Eventuelt. 
Intet at bemærke


