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DATO 

05.09.2014 

JOURNAL NR. 

 

SAGSANSVARLIG 

Thomas Stoklund/Bente Petersen 

SKOLEN PÅ  

HERREDSÅSEN 

 

 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  

Tirsdag, den 2. september  2014 klokken 17.00 - 19.00.  

 

Sted: Mødelokale 1+2. 

 

Medlemmer: Thomas Stoklund, Brian Christensen, Ann 
Harmundal, Dorte Lemvig Jørgensen, Henriette Ghiyiati, 
Irene Friis Laursen, Mette Pedersen, Peter Jespersgaard 
Nielsen, Rikke Klarskov, Tanja Roskvist, Thomas Ravn, 
Marianne Labuz og Charlotte Ebdrup 

 

Sekretærer: Anders Knudsen og Bente Petersen 

 

Gæster: Solveig Larsen (konstitueret SFO-leder) 

 

Fraværende: 

Thomas Stoklund 

 

 

 

 

1.   Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2.   Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

   

3.   Information fra elevrådet  

Elevrådet vælges onsdag den 3. september. 
Skolebestyrelsen underrettes om valget. 
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PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 

4.   Uddannelse af ny skolebestyrelse. 

Forslag om at købe oplægsholder fra "Forældre og Samfund". 

Forslaget blev vedtaget. Kurset ønskes snarest muligt. 
Brian Christensen og Bente Petersen kommer med forslag 
til mulige datoer.  

 

5.   Repræsentanter til skolebestyrelsesmødet 

a)  suppleanter 

1. suppleant, Rikke Klarskov, tiltræder skolebestyrelsen 
i Thomas Stokholms fravær. 2. suppleant, Irene 
Laursen inviteres til kommende møder. 

b)  faste gæster 

Konstitueret sfo-leder Solveig Møller Larsen inviteres til 
skolebestyrelsesmøder som fast gæst. 

 

 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
 

6.   Skole- hjemsamarbejde 

a)  kort sigt 

Mulighed for differentiering af 
skole/hjemsamtalerne, således at 2. 
forældresamtale kan aftales/afholdes efter behov.  

Reviderede skemaer for elevplaner blev gennemgået 
og skal afprøves i indeværende skoleår. 

Lærere deltager i forældrearrangementer frem til kl. 
17. 
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Der skrives i et forældrebrev om hvorledes 
forældre/elevarrangementer og lån af lokaler kan 
arrangeres.  

b)  langt sigt 

Der skal afsættes et temamøde til drøftelse af 
principper for skole- hjemsamarbejde. 

Fremadrettet målfastsættelse kan ske på mødet i 
samarbejde mellem forældre, eleven og skolen.  

 

7.   Punkter til drøftelse fremadrettet 

Der afholdes fælles skolebestyrelsesmøde for Raklev Skole, 
Røsnæs Skole og Skolen på Herredåsen onsdag den 1. 
oktober kl. 17-19 på Raklev Skole. Dagsorden følger. 

 

8.   Skolens holdning - lektier   

Skolen lægger op til at alle elever skal komme til 
lektiehjælp/studietid. Forældre kan bede deres børn fri. Vi 
opfordrer til at eleverne bruger lektiehjælp til at gøre lidt 
ekstra ud af skolearbejdet. Der er ikke lovhjemmel til at 
gøre lektiecafe obligatorisk.  

Skolen er udfordret på flere punkter: trætte børn om 
eftermiddagen i indskolingens lektiecafe, lektiemængde, 
fritagelse, svage børn skal hjælpes ind i en god vane med 
lektier, lektier skal differentieres forskelligt til eleverne. 

Skolens pædagogiske personale afholder møde, hvor 
lektielæsning/organisering drøftes. 

 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 

9.  Eventuelt 

Når temadagen er afholdt drøftes evt. forskudt valg til 
skolebestyrelsen. 

Ønske om at skolebestyrelsen tager trafikpolitik op ved 
senere lejlighed. 
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Tillæg til dagsorden: 

a)   Ledelsen skal udarbejde en kvalitetsrapport. 
Skolebestyrelsen får rapporten til efterretning. 

b)   Udarbejdelse af høringssvar vedr. Budget 2015  

(vedhæftet) 

 

 


