
Referat 
fra møde i skolebestyrelsen for Skolen på Herredsåsen  
tirsdag den 03.02.2009 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 & Chr. Østergaard 
 
Fraværende: Inge Andersen, Claus Ibsen, Kristina Fangel 

 
 

Dagsorden der offentliggøres 
 

 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. Aftale om at ny form med pkt.-
form.  

      
Ad 2. Godkendelse af referat: Godkendt. Aftale om at fremover skal 
referatet underskrives umiddelbart efter mødet. 

  
Ad 3. Det foreløbige regnskab 2008: Taget til efterretning. 
  
Ad 4. Budget 2009: Taget til efterretning. 
   
 
Ad 5. Vedtagelser af principper for ”Indtægtsgivende virksomhed” i 

undervisningen: 
  

I en klasse kan det aftales, at der som en del af undervisningen indgår 
aktiviteter, som kan betegnes som indtægtsgivende virksomhed i form af salg 
af postkost, kagebagning, kaffeboder m.v. 
Undervisningen skal tilgodeses, så: 
- der er relation til klassens faglige mål  
- der er et tidsforbrug fra undervisningstiden, der står i forhold til emnet i 

øvrigt og de faglige mål – som hovedregel skal salgsaktiviteter ligge i 
elevernes fritid. 

Indtægterne fra disse aktiviteter skal gå til  



- at støtte godgørende formål og være etisk/samt moralsk forsvarligt. 
- at betale sociale arrangementer, som kommer alle elever i den 

pågældende klasse til gode 

Forløbet skal generelt: 

- sikkerhedsmæssigt være forsvarligt i forhold til aldersgruppen. 
- være oplyst og begrundet overfor klassens forældre. 
- være godkendt af nærmeste leder. 

 

Vedtaget. 

 
Ad 6. Forelæggelse af ansøgning vedr. ”Projekt ungarbejdere på Skolen 

på Herredsåsen”: Anbefales til fremsendelse. 
 
Ad 7. Meddelelser 
 

 Elevrådet: Møder med bl.a. Nyrupskolens elevråd om 
trivselsdag den 6. marts. 

 
 Skolelederne: Årsevaluering gennemgået – positive meldinger 

tilbage – fokus på udvikling af fagudvalg. 
Ny lærerarbejdstidsaftale – processen sat i gang med første 
møde – opfølgning 25/2. 
Rengøringssag: Håndteret i samarbejde med Palle Bruun og 
rengøringsafdelingen – svarskrivelse – ordet chikane 
accepteres ikke, ændres til gene. 
Skoleindskrivning: 32 af 53 er foreløbig tilmeldt skolen – vi 
bliver søgt af børn uden for distriktet. 
Pigeklubben forsøger vi at genoplive i samarbejde med Bo 
Mouritzen og projekt Tryghed og Trivsel. 
Idræt efter skoletid i samarbejde med Bo Mouritzen og projekt 
Tryghed og Trivsel har fået en fantastisk start. 
Integrationspolitikken er på vej. 
Skolepolitikken i Kalundborg Kommune: Motion, udeskoler, 
læsning, rummelighed – en proces er i gang. 
Handleplan for nærområdet i vinterferien. Forskellige tiltag i 
samarbejde med SSP, politi, Bo Mouritzen, Ungdomsskolen. 
”Byggeriet” (Hus 1) er i gang. 
 



 
 Pædagogisk Råd: Ikke noget 

 
 SFO: I samarbejde med KGB og Bo Mouritzen inviteres 

børnene i 0.-klasserne til at spille fodbold med start i uge 11. 
Der arbejdes med børnemiljøet – børnemøder etc. 
Forslag på Børne-/Ungeudvalg i morgen. 
 

Ad 8. Eventuelt: Ikke noget. 
 
Således opfattet 
 
Chr. Østergaard


