
Dagsorden/referat 
For møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
torsdag den 31.03.2005 kl. 19.20  
 
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, eleverne Anne Sophie Bagge og Maria 
Jensen. 
Gæster: Solveig Hansen, Bente Petersen.  
 
Fraværende  
Anne Fabricius(med afbud), Huwaida Khalil, Inge Andersen, Jens Jonassen. 

 
Dagsorden der offentliggøres 

 
 
17.01.01. 
273. Godkendelse af dagsorden. 

     Godkendt 
 
 

17.01.01. 
274. Godkendelse af referat. 
Godkendt    
 
 
17.02.25. 
275. Skoleårets planlægning – herunder skoleledelsens oplæg vedr. time- 

og ressourcefordeling. 
Ressourceberegningen blev gennemgået. 
Timefordelingen blev gennemgået. 
Musikundervisning 
 
Der er sparet flere steder f.eks. 
Store skolefest 
Internationalt Råd 
Skolesport 
Koordinatorfunktioner 
Lille modtageklasse 
Husmøder i Hus 5 
Møder er reduceret i antal 



Mindre personale med på lejrskole 
Mindre fællesforberedelse 
 
Skolebestyrelsen kan anbefale ressourceberegning og timefordelingsplan. 
Det kan også anbefales, at der holdes skolelørdag den 3. december 2005 og 
erstatningsfri mandag den 2. januar 2006. 
 
 
 
17.07.00. 
276. Evaluering af kontaktforældremødet. 

Referat medsendes. 
Testplanen udleveret og kommenteret. 
Skoleledelsen arrangerer et møde vedr. ”sikker skolevej”, med deltagelse af 
politi og Teknisk Forvaltning. 
Drøftelser vedr. ”stoffer”. 
 
 
 
17.02.00.Ø 
277. Ønsker til budget 2006, drift og anlæg 
Skolebestyrelsen anbefaler, at der til anlæg ønskes: 
Idrætshal 
Udsugning i datalokale i KTC 
Legeplads ved Hus 4 
Skolebestyrelsen anbefaler, at der til drift ønskes: 
Ekstra pedelmedhjælper til skolerne i Kalundborg 
Flere timer til IT konsulenten 
IT medhjælper til skolerne 
Flere midler til udvendig vedligeholdelse 
Tildeling til integration af tosprogede børn i SFO 
 
 
04.01. 
278. Lokalplan vedr. udstykning af område nord for Herredsåsen. 

Se skolens hjemmeside. 
Lokalplansforslaget er drøftet. 
Skoleledelsen udarbejder en udtalelse til lokalplanen. 
Der nævnes trafikale forhold, grønne områder, forespørgsel til skitseret 
vejføring. Parceller syd for vejen. 
 
 
 



17.01.01. 
279. Meddelelser 

 Elevrådet 
Der arbejdes med planer for sidste skoledag. 
 Skolebestyrelsen 
Referat fra skolestrukturudvalg 
 Skolelederne  
Modersmålsundervisningen stopper nu 
H.C.Andersen kommer på besøg i morgen…eller en, der ligner 
Hollandsk kor giver koncert 12.30 i morgen 
Skolen er i gang med APV undrsøgelser 
 Pædagogisk Råd 
Møde er ikke afholdt siden sidste SB møde 
 SFO 
Intet at bemærke 
 DLF-tillidsrepræsentant 
Overenskomsten er godkendt 
 Kantinen 
Der er overskud 
Priserne sænkes for salg til Skolen på Herredsåsen 
SFO handler kun i kantinen tre dage om ugen 
Der er nummersystem, så kø-forholdene er blevet bedret 
Det overvejes at opsætte automat til fritidsbrugerne 
Reviderede regnskab fremlægges næste gang 

   
 

 
280. Eventuelt. 

Der er kørt med bil på sportspladsen. Politiet er underrettet. Bilisten er 
”fanget” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


