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 Dagsorden/referat 
for møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
tirsdag den 30.01.2007, kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Mødelokale 1+2 
 
Medlemmer: Bettina Andreassen, Ebbe Rønne, Eva Levinsen, Inge Andersen, 
Ole Espersen, Søren Schultz, Tina Hillersborg, Hans Jakob Madsen, Christian 
Jakobsen, Claus Bülow, eleverne Nanna Fabricius og Kristina Warming. 
 
Gæster: Bente Petersen, Solveig Hansen.   
 
Fraværende: CJ (VK indkaldt), Søren Schultz, Kristina Warming 
 

Dagsorden der offentliggøres 
 
 
17.01.01. 
483. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt.  
 
 
17.01.01. 
484. Godkendelse af referat (er udsendt).   
Godkendt.  
   
 
17.02.00.Ø 
485. Økonomiopfølgning regnskab 2006. 
Bestyrelsen tager resultatet til efterretning. 

 
 

17.02.00.Ø. 
486. Budget 2007 (skoleledelsens forslag udsendes før mødet). 
Skoleledelsens forslag blev gennemgået og godkendt. Skolen investerer i to klassesæt bærbare PC´ere 
og et depot i Hus 1 indrettes til grupperum.  

 
 

17.01.01. 
487. Børn - og Ungeudvalgets forslag til styrelsesvedtægt (første del).    

                      (er tidligere udsendt pr. mail). 
Skolebestyrelsen kan anbefale det fremsendte oplæg, idet skolebestyrelsen dog mener, at Pædagogisk 
Råd selv skal vælge mødeleder og suppleant. 

 
       

17.02.25. 
488. Orientering om skoleindskrivningen 2007. 
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Skolens skoleindskrivnings resultater blev gennemgået, men det er fra fagstaben Undervisning 
meddelt, at der kan ske skoledistriktsjusteringer, hvorfor der endnu ikke kan skabes et totalt 
overblik over, hvor mange børn der starter i bh. klassen til sommer. 
 
 
17.07.00 
489. Møde med skolens kontaktforældre/skolens forældre. 

Det foreslås, at mødet holdes 12., 13. eller 14. marts 2007 – medbring venligst 
kalender.  

Kontaktforældrene inviteres til møde den 14. marts 2007 kl. 19.00. 
Kontaktforældrene skal opfordres til at fremkomme med punkter/temaer til behandling på 
mødet, herefter sender skolebestyrelsen en endelig dagsorden. 
Alle skolens forældre inviteres til et arrangement senere. Kontaktforældrene har indflydelse på 
valg af temaet for dette arrangement. 
 
 
 
17.01.01. 
490.  Meddelelser 

 Elevrådet  
Intet møde 
 Skolebestyrelsen 
Flere skolebestyrelsesmedlemmer har været på ”Tårnborgkonferrence”(punkt på 
næste SB-møde) 
 Skolelederne  
Intet yderligere 
 Pædagogisk Råd 
Intet møde 
 SFO 
Meget stor tilfredshed med den nye afdeling i Hus 5 
 Kantinen 

      Intet kantinebestyrelsesmøde siden sidst 
 

Eventuelt. 
  Opfordring til at læse artikel om at tale engelsk til børnene fra 7. klasse. 
 
Næste møde: 

 Det er et ønske at alle i skolebestyrelsen hører mere om indholdet fra Tårnborg   
 Der skal rykkes for afklaring af problemstilling fremsendt til Teknisk Afdeling.  
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