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DATO 
9. september 2013 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Mandag, den 2. september 2013 klokken 17.00-19.30.  
 
Sted: Mødelokale 1+2. 
 

Medlemmer: Dorte Reimer Ørsberg, Max Møller Hansen, Troels 
Lund-Konggaard, Thomas W. Jensen, Betina Lundsgaard-Nielsen, 
Rasmus Jørgensen, Marianne Labuz, Charlotte Ebdrup og 
elevrepræsentanter. 
 
Sekretærer: Bente Petersen og Per Kensø. 
 

Gæster: Solveig Hansen (SFO-leder) 
 
Fraværende: Elevrådsrepræsentanterne: Magnus Ørsberg 
og Annika Nielsen 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat 
 Godkendt 

 
3. Information fra elevrådet 

Første møde er holdt. Elevrådsrepræsentanter til 
skolebestyrelsen er valgt. 

 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 

4. Godkendelse af skolebestyrelsesrepræsentanter i klasserne 
Som bilag er vedlagt forslag til skolebestyrelsesrepræsentanter i 
klasserne for skoleåret 2013-2014. Hvis der ikke er forslag til 
ændringer foreslås listen godkendt. 
Den udarbejdede liste revideres. Thomas og Dorte bytter 4 
og 10. 
Fremadrettet skal punktet behandles på et sb.møde i juni. 
 
 

5. Budget 2014 
Budgettet for Kalundborg Kommune er sendt i høring. Materialet 
kan findes på kommunens hjemmeside (se link i mail). Der 
udformes et høringssvar. 
Drøftet. 
Max og Thomas udarbejder høringssvar. 
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PUNKTER TIL DRØFTELSE 
 

6. Elevernes anvendelse af mobiltelefoner i undervisningstiden 
Troels har ønsket at vi drøfter elevernes anvendelse af 
mobiltelefoner i skoletiden. 
Skolebestyrelsen opfordrer alle afdelinger til at drøfte 
temaer omkring anvendelsen af mobiltelefoner, og 
gennemfører etiske drøftelser i de enkelte klasser i 
klassens tid. 
 
 

7. Rekruttering af SB-repræsentanter 
Forsættelse af drøftelsen fra mødet i maj. 
Udsættes til næste møde. 
 
 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 

8. Status på opstart af nyt skoleår, herunder kommende 
ansættelse af lærer til KTC  
Nye lærere har været til første ”Ny på SHP” møde. 
Kun positive tilkendegivelser.  
Ansættelsessamtaler den  27. september kl. 10 af 
lærer til KTC. 
  

 

9. Budgetopfølgning 
Ultimo august udsendes af Gitte og gennemgås. 
Ingen bemærkninger. 
 
 
10. Meddelelser 

• Skolelederne 
o Skolebestyrelsen er inviteret til temadag 

vedr. inklusion 14. september kl. 9.30 i 
kantinen. 

o Tidspres i forhold til hvordan den nye 
skolereform kan blive implementeret – 
ledelsen får først udmeldingen efter KL – 
camp. 

 
• Formanden 

o 2. oktober møde med Børn- og 
Familieudvalget. 

o Trafikmøde – trafiktælling. 
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o Arbejdsgruppe vedr. forældreinddragelse 
i inklusionsprocessen i Kalundborg 
kommune. 

 
• Nyt fra forældremøder/arrangementer 

o Ønske fra forældrene om vejledning i 
forhold til forældrenes indkøb af IT til 
børnene. 

o Forældredrøftelser vedr. trafik om 
morgenen. 

o Fælles indsats mod lus anbefales. 
 
• Pædagogisk råd 

o Intet. 
 

• SFO 
o ”Min institution” – nyt 

kommunikationsprogram. 
o Hjælp til forældrene på forældremøder. 
o Rollespilsprojekt. 
o Danmarks Radios Børnekor  
o 12. september kl. 15.00 – 16.00 – 

Lillenørderne deltager. 
o Sprogværksted i arabisk – onsdage  og 

fredage (kun for indskolingen). 
 

• Kantinen 
o Ny medarbejder startet i dag. 

 
 

11.  Eventuelt 
� Per har holdt oplæg i Slagelse kommune om: 

”hvordan skaber man den højt præsterende skole” 
– mange positive tilbagemeldinger. 

� Danseprojekt i Hus 1 er i gang. 
� Årsberetningen lægges ud på hjemmesiden af Per. 

 


