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Dagsorden/referat 
for møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
mandag den 29.05..2006 kl. 19.30  
 
Sted: Mødelokale 1+2 
 
Medlemmer: Bettina Andreassen, Ebbe Rønne, Eva Levinsen, Inge Andersen, 
Ole Espersen, Søren Schultz, Tina Hillersborg, Viggo Kjær, Hans Jakob 
Madsen, Claus Bülow, Svend Olesen,  
 
Gæster: Bente Petersen, Solveig Hansen.   
 
Fraværende: Ole E., Hans Jakob Madsen, Inge A., eleverne Mette Bang 
Knudsen og Mohammed Khodr El-Rayes. 
 
 

Dagsorden der offentliggøres 
 
17.01.01. 
419. Godkendelse af dagsorden. 
  Punktet om Skole og Samfund er ikke på dagsordenen, som det frem-
  går af referatet fra sidste møde. Punktet sættes på dagsordnen som 
  punkt 419.a. 
 
17.01.01. 
419.a   Skolens medlemskab af Skole og Samfund. 
  Skolen melder sig ind i Skole og Samfund for et år. 
 
17.01.01. 
420. Godkendelse af referat (medsendes).  
  Godkendt. 
  Skoleledelsen arrangerer en lokal ”skolebestyrelsens dag”. 
  Der inviteres flere foredragsholdere, så programmet veksler mellem  
  information og inspiration. 
  Anbefalet en torsdag fra 16.00 til 20.00. 
 
17.02.00.Ø 

      421. Økonomiopfølgning pr. d.d. (uddeles på mødet).  
 Økonomirapporten blev gennemgået. 
 
      17.01.01. 

422. Skolebestyrelsens opgaver/kompetencer (en kort oversigt). 
 Punktet udsættes til skolebestyrelsens dag. 
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17.02.25. 
423. Skoleårets planlægning –  situationen pt. 

 Fagfordelingen er ved at være på plads. Der finjusteres i den nærmeste tid. 
 Derefter vil der af hensyn til faglokaler blive udarbejdet et grundskema. 

 
17.07.00   
424. Skolens kontaktforældreordning. 

(se skolens hjemmeside ”om skolen”, ”principper”, 1.7.3.)       
 Punktet udsættes til kommende møde. 
 

17.01.04. 
      425. Kort tilbagemelding fra udvalget vedr. kostpolitik.  

Det nedsatte udvalg har holdt møde. Der blev refereret fra mødet. 
Det er vigtigt, at alle kommer med forslag til, hvordan de foreslåede 
mål kan indfries. 
 
 

        17.01.04 
426. Skolens ønske om, at der etableres en idrætshal nr. 2 ved Herreds- 

åsen (skolens brev til Byggeudvalget ved Herredsåsen medsendes).     
Skolebestyrelsen sender en skrivelse.   
Forslag til skrivelsen er gennemgået og kommenteret. 

 
       

17.01.01. 
427.  Meddelelser 

 Elevrådet  
Ingen elever mødt 
 Skolebestyrelsen 
Intet 
 Skolelederne  
Rigtig god sidste skoledag. 
Hele Hus 4 har sammen med børn fra 5. og 6. klasse fra Røsnæs 
Skole været på tur til Gerlev Legepark. 
Der er nye prøveformer i biologi. 
Skolen kører en konsekvent linie i forhold til børn, som starter ferie 
før/efter skolens ordinære sommerferie. Der indberettes til 
myndighederne, såfremt fraværet ikke er sket med skolens 
tilladelse. Skolen kan ikke bære ansvaret for børnenes 
undervisning, når børnene mangler en stor del af 
undervisningstiden.    
 Pædagogisk Råd 
Intet 
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 SFO 
Det er vigtigt, at der fortsat følges op i forhold til positivt samvær. 
Skolebestyrelsen ønsker at få en tilbagemelding om, hvordan 
kampagnen forløber. 
 DLF-tillidsrepræsentant 

      Intet 
 Kantinen 

      Intet 
 
 

428. Næste møde: 
  Mødeplan uddelt 
 
 
 
        429. Eventuelt. 

 Forældre til børn i de nye børnehaveklasser har i år kunnet 
ønske, hvem deres børn skal følge med. Alle, der har ønsket 
det, har kunnet få et ønske opfyldt. 

 Det er vigtigt allerede i børnehaveklassen at gøre klart for 
forældrene, hvad der forventes af dem i forhold til opfølgning på 
f.eks. børnenes sprogbrug, fri uden for skolens ferie, 
opdragelse m.v. 

 
 
 
 
 
 


