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DATO 
05.09. 2012 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Mandag, den 3. september 2012 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, Martin Thomsen, Marianne Labuz, Claus Ibsen 
og elevrepræsentanter (endnu ikke valgt). 
 
Sekretærer: Bente Petersen og Per Kensø. 
 

Gæster: Solveig Hansen (SFO-leder) 
 
Fraværende:  Elever, Bettina Lundsgaard-Nielsen, Martin 
Thomsen.  
 
• Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
• Godkendelse af referat 

Godkendt 
 
• Information fra elevrådet 

Intet 
 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 
• Budget 2013 
Se link i mail til høringsmateriale. 
Emner der er drøftet: 

A   SFO 2 
B  Idrætsbussen 
C  Ingen prisfremskrivning 
 
 

Der skal skrives et høringssvar. 
Max og Claus. 

 
 
 
 

• Bevægelseshus - høring 
I øjeblikket er kommunen ved at foretage forundersøgelser til 
ændring af lokalplanen i forbindelse med etablering af et 
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bevægelseshus. Vi vil opfordre til at skolebestyrelsen kommer med 
et svar på: 
 
Foroffentlighed for planlægning for et bevægelseshus på Herredsåsen i 
Kalundborg. 
 
Spørgsmål til planlægningen er f.eks.: 
• Er der ideer og forslag til bygningens indpasning i landskabet? 
• Hvad er holdningerne til etablering af en mindre energipark som 
pædagogisk lærings-element? 
• Disponering af arealerne? 
 
Foroffentlighedsfoldere 
Kommunalbestyrelsen har besluttet at indkalde idéer og forslag fra 
offentligheden. Der henvises til foroffentlighedsfoldere herom. Folderne vil 
være fremlagt i Borgerservice og Kalundborg Biblioteker. 
 
Svarfrist: 12. september. 
 
Skolebestyrelsen ved Skolen på Herredsåsen ser med glæde 
at processen vedr. bygningen af et bevægelseshus er sat i 
gang. 
Troels og BPE skriver videre på en skrivelse, der skal være 
sendt 11. september. 
 
 
 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
   
 
 
• Liste over skolebestyrelsesrepræsentanter for de enkelte 

klasser 
Listen opdateres for det kommende skoleår. 
 

•   K-klasserne – Max 
•   0-klasserne – Martin 
•   1-klasserne – Max 
•   2-klasserne – Betina 
•   3-klasserne – Thomas 
•   4-klasserne – Troels 
•   5-klasserne – Max 
•   6-klasserne – Thomas 
•   7-klasserne – Dorthe 
•   8-klasserne – Rasmus 
•   9-klasserne – Troels 
• 10-klasserne – Dorthe 
•  
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Alle SB-medlemmer noterer deres tilknytning til klasserne under 
deres profil. 
Der sættes desuden en liste med navne under et andet punkt på 
hjemmesiden. 
Ordet ARKIV er drøftet. 

 
 

 
 
 

• Deltagelse i Skole og Forældres landsmøde 
Skal vi have repræsentanter med til årsmødet der afholdes i 
november på Hotel Nyborg Strand. 
 
Afholdes 16. og 17. november. Generalforsamlingen er 
lørdag. Det  overvejes, om der er nogle der vil deltage. 
Besked til Max. Skolen dækker udgifter. 
 
 
 
 
• Særlige arrangementer for forældreråd 
Planlægning af særlige arrangementer i efteråret. 
 
HUS 1: 
 

Arrangement kun for klasserådsrepræsentanter,     
mandag den 22, oktober kl. 19.00. Emne: 
Klasserådsrepræsentanternes opgaver. 
 
Planlægningsmøde for skolebestyrelsesmedlemmer til 0 
– 3 klasserne mandag, den 1. oktober kl. 17.00. 
 

HUS 4: 
 

Arrangement for alle med emnet: Kommunikation, IT 
etik, Facebook m.v. 
 
SB-medlemmer på trin 4-5-6  aftaler nærmere med 
afdelingsleder vedr.  planlægning.. 
 

HUS 3: 
 

Arrangement for alle med emnet: Rusmidler 
 
SB-medlemmer på 7-8-9 aftaler nærmere med 
afdelingsleder vedr.  planlægning.. 
 
 

Arrangement for alle forældre 19. september. 
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Alle møder i afdelingerne afholdes inden 1. dec. 
 

 
 
 
 
 
• Møde for skolebestyrelsesformænd 
Har vi sager som vi gerne ser at Max tager med til mødet mellem 
skolebestyrelsesformænd og det politiske udvalg? 
 
Den rummelige skole. 
Hvad skal der ske med Kalundborg Kommunes skolevæsen, 
når de meget små børneårgange skal i skole (150 færre pr. 
år) 
IT-indsatsen 
Klassekvotienter 
Specialskolebørns placering i SFO-TID 
 
 
 
 
• Punkter til mødet med Røsnæs og Raklev 
Har vi punkter til det fælles møde med Røsnæs og Raklev? 
 
Tilbagemelding vedr. 7. klasserne. 
 
 
 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 
 

• Budgetopfølgning 
Ultimo august ligger klar til mødet og gennemgås. 
 
Taget til efterretning. 
 
 
• Meddelelser 

• Skolelederne 
• IT fornyelse virker, men der arbejdes stadig 

på forbedringer. 
• Digitale lærermidler 72.000 kr. 
• Rygelov 
• Udfordringer i forhold til ”rummelige skole” 
• De nye medarbejdere er kommet godt i gang  
 
• Formanden 
• 4 SB-formænd har forladt skolebestyrelserne 
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• Tømmerup, Høng, Nyrup og Gørlev 
• Årsberetningen 
• Dim. taler 
• Stien til Herredsåsen skal beskæres 
 
 
• Nyt fra forældremøder/arrangementer 
• Intet 
  
• Pædagogisk råd 
• Intet ( 29. okt. næste møde) 
 

• SFO 
• God skolestart (252 børn SFO 1 – 326 børn 

SFO 2) 
• Hus 1 pæd.arrangement i weekenden,  

lærere + pæd. Linjeugekonceptet + sundt  
mad teater:  Rumlerikkerne  

 

• Kantinen 
• Ekstra medarbejder 
• Prisreguleringer fra august 
 

 
 
•  Eventuelt 
• Forslag til fremtidige drøftelser: 
• Konfirmationsundervisning i skoletiden 
• Kan frivillige inddrages i skolen 
 
 
Næste møde 18. oktober på Røsnæs Skole. 
 


