
Dagsorden/referat 
for møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
tirsdag den 29.09.2005 kl. 20.00  
 
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, Mette Knudsen, Frederik Gardersøe. 
Gæster: Solveig Hansen, Bente Petersen.  
 
Fraværende  
Huwaida Khalil, Birthe Petersen, Anne Larsen, Svend Olesen, 

 
Dagsorden der offentliggøres 

 
17.01.01. 
321. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 
 
 
 
17.01.01. 
322. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 
 
 
     17.01.01. 
     323. SB-medlemmernes fordeling på klasser 2005/06 
  

Skolebestyrelsesmedlemmerne er velvilligt indstillet, hvis nogle klasser 
ønsker deres deltagelse ved møder, arrangementer el. lign. 

 
    17.02.00Ø 

324. Budgetopfølgning pr. august 2005 (bilag vedlagt). 
Kommenteret og godkendt. 

 
     17.02.25. 

325. Pjece til to-sprogede forældre ved skolestart (bilag vedlagt). 
Pjecen blev gennemgået af Lone Pramming. 
Pjecen er oversat til tyrkisk, somalisk og arabisk. 
Skolebestyrelsen gav udtryk for, at det var et godt initiativ. 



Det kan overvejes senere, at udarbejde en mere generel pjece, der 
kan bruges til alle - også danske forældre. Denne ville kunne lægges 
på hjemmesiden, så forældre kan se, at skolen tager stilling til, 
hvordan børn bør hjælpes til en god skolestart/skolegang. 

 
     17.02.25. 
     326. Skoleledelsens oplæg til principper for klassedannelse ved skolestart. 

(uddeles på mødet). 
Skolebestyrelsen vedtog de uddelte forslag til principper for 
klassedannelse ved skolestart. 

 
83.01.00 
327. IT-status på Herredsåsen (bilag vedlagt). 

Bilaget blev gennemgået og kommenteret. 
 
 

17.02.09. 
328. Skolens politik i forbindelse med undervisning i faget hjemkundskab 

 – skal der indkøbes hallal-slagtet kød? 
 
Ingen børn bliver tvunget til at spise noget, som strider mod deres 
religiøse overbevisning, men skolen er ikke forpligtet til at købe hallal-
slagtet kød. 

 
     17.01.01. 
     329. FRO-mødet på Herredsåsen i oktober – forslag til emner? 

Emnerne til FRO-mødet udarbejdes af formanden for Børne- og 
Ungeudvalget sammen med en valgt repræsentant for 
skolebestyrelsesformændene og forvaltningen. 
Det forventes at blive læsetest, kommunesammenlægningen og ny 
FRO-struktur. 

 
      

17.01.01. 
330. Meddelelser 

 Elevrådet  
To møder i Hus 3. Der er valgt formand, næstformand, 
miljørepræsentant. 
KTC: Der er valgt formand og sikkerhedsrepræsentant. 
Og en UVM repræsentant (KTC skal have tjekket 
undervisningsmiljøet). Sikkerhedsrepræsentanten har været på 
kursus og skal igen. 
Der er ret til en elevrådsdag, som skal aftales senere. 



 
 Skolebestyrelsen 

     Intet at bemærke 
 

 Skolelederne 
Der orienteres på konferencen. 
Desværre er fodboldpigerne nu ude af turneringen.  
Der er sendt indbydelse til Bertel om at besøge KTC. 
 
 Pædagogisk Råd 
Der er ikke afholdt møde. 
 
 SFO 
Legepladserne ordnes i efterårsferien. 
Der evalueres i øjeblikket på feriesamarbejdet. 
 
 DLF-tillidsrepræsentant 
Nært forestående kongres. 
”Dagens citat” lægges hver dag på nettet. 

 Kantinen 
Intet at bemærke. 

 
   

331. Eventuelt. 
 

3.b vil gerne starte en forældrebank. 
SB er inviteret til foredragsaften med Niels Egelund. 
Temadag om trafik. SB medlemmer kan overveje til næste SB møde 
om de ønsker at deltage, den 21. november 05. 
Lektiehjælp. Der er lektiehjælp i Hus 4 7 lektioner om ugen. 

 


