
Dagsorden/referat 
 
for fællesmøde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
og fællesbestyrelsen for Røsnæs Skole og Børnehus 
tirsdag den 28.09.2004, kl. 19.00  
 
Sted: Røsnæs skole 
 
Medlemmer: Birthe Petersen, Birgitte Olsen, Anne Fabricius, Inge Andersen, 
Viggo Kjær, Hans Jakob Madsen, Claus Bülow, eleverne Anne Sophie Bagge 
og Maria Jensen. 
 
Gæster: Christian Østergaard.  
 
Fraværende Svend Olesen, Anne Larsen, Huwaida Khalil, Anne Ritzau 

 
Dagsorden der offentliggøres 

 
 
17.01.01 
218. Velkomst og præsentation af bestyrelserne. 
 Intet at bemærke. 
 
17.02.14 
219. Evaluering af overgangen til 7. – 9. klasse og revision af principper      

ne for klassedannelser (bilag vedlagt).   
 
Lærerne synes, at det er tre gode klasser, der netop er dannet. De er 
velfungerende. JM havde talt med de tidligere røsnæs-elever om 
overgangen. Eleverne fremhævede generelt det positive i, at der var 
flere kammerater her(en enkelt savnede den lille klasse/skole). 
Børnene undrede sig over, hvor hurtigt det hele var gået. De er glade 
for delingen (fordelingen i klasserne). Røsnæs-eleverne undrede sig 
over at matematiksystemerne ikke var identiske. De havde oplevet et 
lille kulturchok (sproget). De var glade for at kunne fremlægge for en 
større forsamling (”sceneskræk” var blevet betydeligt mindre) 
Else Marie havde modtaget positive tilbagemeldinger. Børnene træng- 
te til at få ”lidt luft under vingerne.” 
En forælder gav udtryk for, at det var nogle gode klasser, der var dan- 
net. 
CØ havde deltaget i klassedannelsesprocessen og udtrykte stor ros  
for det grundige arbejde, der var udrettet i den forbindelse. 
 



Det er vigtigt, at forældrene/børnene fremover får opfattelsen af, at de  
ikke garanteres, at deres ønsker opfyldes i forbindelse med 
klassedannelsen. 
Begge elever i skolebestyrelsen talte varmt for at børnene deles efter  
6. klasse. 

 
 
17.02.14 
220. Revision af principperne for samarbejdet mellem de 2 skoler –  

evaluering og fastlæggelse af evt. nye tiltag (bilag vedlagt). 
Det skal indskrives i principperne, at der nu er tale om ”Røsnæs Skole  
& Børnehus”. 
Elevrepræsentanterne talte varmt for, at der er fællesarrangementer 
mellem klassetrin på de to skoler. Anne Sophie foreslog, at man 
spurgte børnene, hvad de selv ønsker/kan foreslå. 
Det er vigtigt, at børnene på de to skoler får samme faglige 
forudsætninger (bl.a.. benytter samme lærebogssystemer), hvilket kan 
ske, hvis man har et fælles teammøde før sommerferien. 
I øvrigt blev de nuværende principper godkendt 

 
17.01.01 
221. Nyt fra: 

 Røsnæs Skole og Børnehus 
Der er pr. 1. april 2004 skabt en fællesbestyrelse med 
repræsentanter fra såvel børnehave og skole, med toårig 
valgperiode. 
Der er valg i januar 2005.  
Indsatsområder: Det gode samvær (sprog/relationer, tage 
udgangspunkt i positive), Grøn skole (energitema), 
projektarbejdsformen. 
Herredsåsen opfordres til at overveje om man ønsker rullende 
valg/to års valgperiode. 
 
 Skolen på Herredsåsen 
CB orienterede om skolens indsatsområder: LS/MI, DNF, 
bogprojekt, skolesport, ny it-/kommunikationsstrategi, Børns 
sprogbrug. Skolen har gennemført UVM-undersøgelse, som var 
meget positiv. Skolen har afsat 200.000 kr. til nye 
legepladser/skolens udeområder. 

 
17.02.14 
222. Drøftelse af bustransport Røsnæs/Herredsåsen 
 Bestyrelserne vedtog at indsende en fornyet ansøgning til Teknisk Ud- 



valg via Børne- og Kulturudvalget. 
Skolerne skal, i forbindelse med næste års køreplan huske at meddele  
VT, at man ønsker andre mere passende bustider 
(Røsnæs/Herredsåsen t/r) 
 
  

222. Eventuelt 
Intet at bemærke 

 
”EGET” MØDE: 
 
     17.01.01 

223. Skoletrøjerne – status? 
Bestyrelsen godkender trøje + tryk 
Anne Sophie ønskede mulighed for at få klassekammeraternes navne 
på. Det blev foreslået, at forældrerådene evt. kunne gå ind i sagen. 
Der vil kunne påmales andre tryk på trøjens forside (fx skolens 
lærker/logo. 
Skolens administration udsender skrivelse med foto og 
bestillingsseddel til alle hjem. Pengene skal indbetales på forhånd. 

 
17.01.04 
224. Orientering fra seminar vedr. etablering af nyt stort boligområde 

nord/vest for skolen  
Anne Sophie og Claus Bülow orienterede om det nyligt afholdte 
seminar. Planen er, at der skal etableres op mod ca. 300 boliger af 
forskellig type. Man anbefalede, at en evt. ny omfartsvej ledes nord 
om området.   

 
      17.02.00 
      225. Konfirmandforberedelsen  - en ny model?  

Skolen arbejder videre med henblik på at opnå en mere 
hensigtsmæssigt ordning med Vor Frue Sogns præster vedr. 
konfirmandforberedelse.  

 
 
      17.01.01 

226. Meddelelser 
 Elevrådet 

Hus 3: Man ønsker sig sin egen kantinebod i Hus 3.  
Der er irriterende kø-dannelse ved kantinen. 
KTC: Elevrådet består kun af repræsentanter, der har meldt sig 
frivilligt. KTC-elevrådet ønsker opsat basketkurve. Man ønsker 



også en kakaoautomat opsat og tag over cykelskur. Man står 
lige for at skulle vælge en undervisningsmiljørepræsentant.  
 

 Skolebestyrelsen  
Bestyrelsen har bemærket at varepriserne i kantinen er steget 
en del. Man ønsker ”kantinen” som punkt på et kommende 
møde, hvor kantinelederen også deltager. 
 

 Skolelederne  
Der har været ansættelsessamtaler (støttepædagog) 

 
 Pædagogisk Råd 

i.a.b 
 

 SFO 
i.a.b 
 

 DLF-tillidsrepræsentant 
i.a.b 
 

 Kantinen 
i.a.b 
 

   
 

 
227. Eventuelt. 
 
 
 
 


