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Referat 
for møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
onsdag den 05.09.2007 kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Mødelokale 1+2 
 
Mødedeltagere: Bettina Andreassen, Ebbe Rønne, Inge Andersen, Ole 
Espersen, Søren Schultz, Tina Hillersborg, Hans Jakob Madsen, Claus Bülow, 
Viggo Kjaer 
 
Gæster: Bente Petersen, Solveig Hansen.   
 
Fraværende: Eva Levinsen 
 

Referat der offentliggøres 
 
 
17.01.01. 
519. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
   
 
 
17.01.01. 
520. Godkendelse af referat (er udsendt) 
Godkendt.   
   
 
 
17.01.04. 
521. Skolestrukturdebatten. 
Foreløbige drøftelser. Der udarbejdes et forslag til udtalelse, der lægges til 
intern kommentering på nettet. Endelig udtalelse formuleres den 26. september 
2007. 

 
 

 
17.01.01. 
522. Den faglige Enhed Undervisnings oplæg til kvalitetsrapport (udsendt pr. mail 

23.ds.) Skolebestyrelsen kan udtale sig. 
Drøftet. Ingen udtalelse  

 
 
 

17.02.00.Ø 
523. Økonomiopfølgning pr. ultimo august 2007. 
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Drøftet og taget til efterretning 
 
       
 

17.02.00.Ø 
524. Budget 2008. Budgetforslaget udsendes, når det foreligger – se udsendt mail pr. 

29.ds. Skolebestyrelsen forventes at udtale sig. 
OE og CB udarbejder evt. et forslag til udtalelse. hvis der skulle komme nye 
oplæg, kan dette kommenteres internt pr. mail.  
 
 
17.07.00. 
525. Arrangement for Herredsås-forældre den 24.09.2007, kl. 1900-2130? 
Arrangementer gennemføres som aftalt. Emnet bliver "Trivsel et fælles ansvar"  

  
 
 
17.02.25. 
526. Mini IT-spring på Herredsåsen mod papirløs (skriftlig) information fra 

skole til hjem (oplæg eftermailes). 
Punktet ønskes til drøftelse på næste møde. Her drøftes specifikt chatrooms for 
forældre/børn. Skolen skal samle oplysninger om de klasser, som anvender  
chatrooms på forsøgsbasis. Den udarbejdede oplysningsseddel til forældre er  
godkendt. 
 
 
 
17.01.01. 
527.  Meddelelser 

 Elevrådet . Cecilie Madsen er valgt til ny formand 
 
 Skolebestyrelsen. Intet at bemærke 

 
 Skolelederne. God skolestart, legepladsarrangement for Hus 1, 

læseindsats f.eks. Josephine Ottesen for 4. – 9. kl. , "læs højt" 
for store og små klasser, læsning 20 min hver dag m.v., 
musiktilbud bliver godt modtaget, orientering om 0.d. 
 

 Pædagogisk Råd. Intet at bemærke 
 

 SFO. God skolestart. Teampædagogressourcer fra 3. klasse til 
bh. klasse. 

 
 Kantinen Intet at bemærke 
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17.00.00. 
528.        Skolebestyrelsens repræsentation på hvert klassetrin. 
Kontaktperson på trin 0 bliver Betina. Øvrige medlemmer følger de samme klasser 
i år. 

 
Eventuelt. 

 
OE gives mandat til at kontakte Juniorgrotten for drøftelser vedr. kostpolitik. 
 
Retningslinier for transport til svømmehal drøftet. Børnene må gerne få fri fra 
svømmehallen, men vedr. transporten til svømmehallen undersøges nærmere. 
 
KTC tilslutning er nu  næsten på niveau med sidste år 
 
26.09.07 afholdes mødet med Røsnæs Skole. Der er afbud fra Tina Hillersborg. 
  
 
 
 
 
         

 
 
 
 


