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Dagsorden/referat 
for møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
torsdag den 31.08.2006, kl. 19.00  
 
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, Svend Olesen, eleverne Nanna Fabricius og (pt. ingen 
valgt for KTC). 
 
Gæster: Bente Petersen, Solveig Hansen.   
 
Fraværende: Søren Schultz, Christian Jakobsen, Bettina Andreassen 
 

Dagsorden der offentliggøres 
 
17.01.01. 
430. Godkendelse af dagsorden. 
  Godkendt 
 
17.01.01. 
431. Godkendelse af referat.   
  Godkendt 
 
17.02.00.Ø 

      432. Økonomiopfølgning pr. d.d. (medsendes).  
På næste møde gives en nærmere beskrivelse af konto 02830 Bygninger og 
udenomsarealer. 

  
 
      17.02.00.Ø 
       433. Kommunens forslag til budget 2007.  

Forslag til høringssvar er gennemdrøftet ud fra det udleverede materiale. 
Høringssvaret er justeret og vedtaget.  

 
      17.07.00. 

434. Forældrebank/Skole-hjemsamarbejdet v/ Inge Andersen. 
 Der er udformet et oplæg til kontaktforældre om oprettelse af forældrebank. 

Skolen finder mulighed for at formidle dette videre til skolens personale og 
forældrekreds. 

 Der blev givet udtryk for, at det var et godt initiativ. 
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17.01.01. 
435. SB-medlemmernes fordeling på klasser i skoleåret 2006/07. 

 Der skal være et skolebestyrelsesmedlem repræsenteret ved hvert klassetrin. 
Følgende forældre er repræsentanter på dette trin i år og følger også trinnet 
næste skoleår. 
0. kl. Tina  

 1. kl. Bettina 
2. kl. Tina  
3. kl. Ebbe 
4. kl. Inge 
5. kl. Ebbe 
6. kl. Søren 

    7. kl. Eva 
8. kl. Ole 
9. kl. Ole 

 
17.01.01. 
436. Skolebestyrelsens dag, torsdag 21. september 2006 på Herredsåsen. 

Det vedtages at dagen startes kl. 16.30 i bestyrelsen med orientering om 
skolelovgivning m.v. Herefter er der spisning kl. 18.00, og kl. 19.00 inviteres 
alle skolens forældre til et foredrag om ”En god start” ved Skole og Samfund. 
Der skal sendes besked til alle hjem, og evt. sættes annonce i Kalundborg 
Folkeblad evt. under kommuneinformation. 

 
17.01.01. 
437. Skole & Samfund – deltagelse på konference i Odense. 

Ingen forældrerepræsentanter ønsker at deltage. Elevrådsrepræsentanter 
ønsker at deltage. Skoleledelsen undersøger forhold vedr. 
elevrådsrepræsentanternes muligheder.      

 
17.01.01. 

      438. Det årlige fællesmøde den 27.09.06 med forældrebestyrelsen på 
Røsnæs skole.   
Forslag til emner til fællesdrøftelser. 
a. kan vi fremme jobbytte mellem de to skoler? 
b. Orientering om sidste skoleårs projekt 6. klasse. 
 

        17.02.25. 
439. Kort orientering om skolestarten.     
 Udsættes til næste møde. 

 
 

      17.01.04 
       440. Status vedr. skolens kostpolitik. 
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  Udsættes til næste møde.  
 
 
17.02.10. 
441. Elevplaner – hvad gør vi? (skoleledelsen orienterer). 
  Udsættes til tematisk drøftelse senere. 
 
17.01.04. 
442. Kort orientering om byggesager (tag, idrætsbaner). 
  Skoleinspektøren orienterede. Skolebestyrelsen tog til efterretning. 
 
 
17.01.01. 
443.  Meddelelser 

 Elevrådet  
Der er valgt elevrådsrepræsentanter. 
Elevrådsrepræsentant 
Næstformand 
Sekretær 
Sikkerhedsrepræsentant 
 
 Skolebestyrelsen 

 
 Skolelederne  

 
Skolen er inviteret til at deltage i en skolekonference i Odense 
Lone Pramming går på pension 27. oktober. 
Bente Petersen bliver leder i Hus 1 
Christian Østergaard bliver leder i både Hus 3 og Hus 4 
Lone Falk går på pension til februar 
Finn Poulsen går på pension til efterårsferien 
SFO 3. og 4. kl. flyttes til Hus 5 
Specialundervisning flyttes til Hus 4 
Skolen må pt. principielt ikke genbesætte ledige stillinger. 
Der søges dispensation for at besætte stilling i SFO 
Skolen har igen ikke nogen skolepsykolog 
Der er lagt noget om mobning på hjemmesiden 
Ny bekendtgørelse om børns fravær, - skolen indberetter 
 

 
 Pædagogisk Råd 

 
 SFO 
Der er ansættelsessamtaler 8. sep. Fra Kl. 13.00 
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170 børn i Hus 1 og 110 i Hus 4 
 
 DLF-tillidsrepræsentant 
Intet 
 
 Kantinen 
Der er lavet en diskretionsopstregning i kantinen 
Der starter en ny person i jobtræning den 11. sep.06  

  
 
Eventuelt. 
Næste møde: 27. sep. 2006. 
 

   
Søren har rejst spørgsmålet om buskort til børn af forældre, som har delt 
forældremyndighed, og hvor den ene forældre bor uden for skolens distrikt. 
Punktet behandles på næste møde under overskriften ”buskort”.


