
Referat 
for møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
torsdag, den 02.04.2009 kl. 19.00  
 
Sted: Mødelokale 1 + 2. 
 
Medlemmer: Bettina Andreasen, Ebbe Rønne, Eva Levinsen, Inge Andersen, 
Ole Espersen, Søren Schultz, Tina Hillersborg, Claus Ibsen, Viggo Kjær, Bente 
Petersen, elev Kristina Fangel 
 
Gæster: Solveig Hansen.  
 
Fraværende: Søren Schultz, Kristina Fangel, Bettina Andreasen 

 
Dagsorden der offentliggøres 

 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

      
Ad 2. Godkendelse af referat. Næste gang! 

  
Ad 3. Økonomi: Bente redegjorde for kommunale besparelser og følger 

deraf. Skolebestyrelsen overvejer at lave et åbent brev til 
Kommunalbestyrelsen, hvis der kommer yderligere besparelser på 
budgettet. 

   
Ad 4. Kampagne ”Når far og mor drikker” 

Desværre blev et annonceret seminar aflyst, men der er tilbud om et 
arrangement – fra Misbrugscenteret Vestsjællands Amt (!) – på Skolen 
på Herredsåsen. Foreløbig kontakt og invitation til projektorganisator i 
Kerteminde Kommune. 

 
Ad 5. Ansøgninger til puljer 
 Ministerielle puljer til undervisningsassistenter, til erhvervsklasser, til 

”turbodansk” etc. – evt. kombineret med kommunale trepartsmidler. 
 Vi er én af tre skoler som iværksætter et projekt ”Dialog i skolen” 

omhandlende kontakt til især tosprogede familier – første møde er 
afholdt med projektkoordinator Eva Ahrensborg. 

 Projekt www.sundskolenettet.dk melder vi os til. Løbende målinger af 
sundhedstilstand, sundhedspolitik m.m. Vi forpligter os til at etablere et 
sundhedsudvalg og en række aktiviteter som passer perfekt til skolens 
politikker.  

 

http://www.sundskolenettet.dk/


 
Ad 6. SFO 
 Brev forfattes – det anbefales at 4. klasserne fremover skal overføres 

til Juniorgrotten. 
 
Ad 7. Meddelelser 
 

 Elevrådet.  
 
 Skolelederne:  

Ballonopsendelse med børnehistorier – og hilsener retur. 
God Trivselsdag den 6. marts! 
Fagfordelingen er i gang. 
 

 Pædagogisk Råd 
 

 SFO: 
Vi har stået som arrangør af et arrangement i Juvi 
- og vi har haft et velbesøgt overnatningsarrangement i 3. 
klasse 
- og SFO1 arbejder med ”Ud i naturen” tirsdage og torsdage 

 
 
Ad 8. Eventuelt 

Kontaktpunkter til bl.a. skoleledere og skolebestyrelse i ForældreIntra 
ønskes. Punkt til næste møde. 
Københavnertur for 2. klasser – forældrebetaling?! 
Evt. debat på Pædagogisk Råd omkring klassekasser, 
forældrebetaling m.m. 

 


