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DATO 
6. september 2011 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Mandag, den 5. september 2011 klokken 17.00-19.30.  
 
Sted: Mødelokale 1+2. 
 
Medlemmer: Dorte Reimer Ørsberg, Max Møller Hansen, Troels 
Lund-Konggaard, Jette Tranberg, Thomas W. Jensen, Betina 
Lundsgaard-Nielsen, Rasmus Jørgensen, Mette Thomsen, Claus 
Ibsen og elevrepræsentanter. 
 
Sekretærer: Bente Petersen og Per Kensø. 
 

Gæster: Solveig Hansen (SFO-leder)   
 
Fraværende: Betina (afbud), Troels Lund-Konggaard, 
elevrådsrepræsentanter 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat 
   Godkendt. 

 
3. Information fra elevrådet 
   Elevrådet har ikke konstitueret sig endnu. 
 

 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 
4. Valg af næstformand 
Da Pia er trådt ud af bestyrelsen, skal der vælges en ny 
næstformand. 
Thomas W. Jensen er valgt. 
 
 
 
5. Høring vedr. kommunal testplan 
Vedlagt er forslag til kommunal testplan, der er sendt i høring. Der 
udarbejdes et høringssvar på baggrund af en drøftelse i 
bestyrelsen. 
Det udarbejdede forslag blev vedtaget.  
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6. Høring vedr. budget 2012 
Budgetmateriale udsendes inden mødet. Der udarbejdes et 
høringssvar på baggrund af en drøftelse i bestyrelsen. 
Referatet af drøftelserne danner grundlag for et 
høringssvar, der sendes til kommentarer onsdag og 
fremsendes torsdag morgen (før kl. 8.00). 
 
Generelt er materialet for dårligt belyst. 
Generelt mener v,i at for mange besparelser tænkes inden 
for området for børn og unge – et sted, hvor der er en 
forventet målsætning om, at 95% skal gennemføre en 
uddannelse. 
 
pkt. 2. 
 
Udlicitering af rengøring:    Kan ikke anbefales. 
 

� Det er vanskeligt at se, om området, der blev 
meget besparet i sidste sparerunde, kan spare 
mere. 

 
pkt. 4.  
 
Korps af tekniske medarbejdere:   Kan ikke anbefales. 
 

� Den enkelte medarbejderes tilhørsforhold 
bliver for difus. 

 
� Ansvarligheden for det faste arbejdssted er 
større. 

 
� Det faste tekniske personale har også 
betydning for børnene og det pædagogiske 
miljø. 

 
� Der kan handles hurtigere decentralt. 
 

 
pkt. 23. 
 
SFO 2 nedlægges og erstattes af klubber:   Kan ikke 
anbefales. 
 

� 4. klasserne skal i forslaget fremover forblive i 
SFO 1 fremover – dette vil betyde at 
forældrebetalingen vil blive øget når børnene 
skal flyttes fra SFO 2 regi til SFO 1 regi. 
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� Forældrebetalingen for  
� Det er generelt kortsigtede besparelser når der 
spares på børnenes fritidstilbud. 

 
pkt. 25. 
 
Reducering af budgettet til specialundervisning:   Kan ikke 
anbefales. 
 

� Der skal skabes en større rummelighed i 
folkeskolen, men den rummelighed kan kun 
skabes, hvis pengene forbliver inden for 
undervisningsområdet. 

 
pkt. 26. 
 
Øget forældrebetaling til SFO:   Kan ikke anbefales. 
 

� Der blev gennemført øget forældrebetaling 
sidste år. 

 
� En øget forældrebetaling vil betyde, at det 
bliver dyrere at have et barn i SFO end i 
børnehave. 

 
� Flere forælder vil blive nødt til at tage deres 
børn ud af SFO, hvilket vil give social slagside. 
Dette vil tillige skade integrationsprocesserne. 

 
pkt. 27. 
 
Tidlig skolestart. 
 

� Skolebestyrelsen er generelt postive overfor 
tidlig skolestart. 

�  Det er ugennemsigtigt, hvordan dette vil 
kunne medføre en besparelse! SFO har ikke 
personale til formiddagstimer, så 
børenhavepersonalet må følge med 
børnehavebørnene. Ferielukningen i SFO vil 
give særlige udfordringer for forældrene. 

 
pkt. 28. 
 
Procentvise besparelser:   Kan ikke anfefales. 
 

� Skolebestyrelsen er modstander af, at der 
fortsat skal ske uspecificerede besparelser 
(salamimetode). 
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pkt. 35. 
 
Besparelser ved digitalisering:   Kan ikke anbefales. 
 

� Alle skoler har gennemført digitalisering i høj 
grad, og der kan ikke spares yderligere. 

 
 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
   
7. Revidering af principperne  
Arbejdet med revidering af principper for skole/hjem-samarbejde 
fortsættes. Claus og Mette har fået til opgave at kigge på 
resterende principper. Vi kigger på og drøfter forslag fra 
arbejdsgruppen. 
 Gennemgået og tilrettet efter bestyrelsens ønsker.      
1.7.11 til drøftelse næste gang. 
 
 
8. Input til møde mellem formænd og udvalg  
Den 13. september er der møde mellem skolebestyrelses-
formændene og børn- og familieudvalget. Er der input til Max i 
forhold til særlige sager han skal tage med? 

o Hvordan går det med at opfylde minimumstimetal 
for dansk og historie på skoler i Kalundborg. 

o Budgetoplæggets ugennemsigtighed. 
o Den ringe IT på skoler. 
o Den rummelige folkeskole. 
o Høringssvarsbehandling politisk (SFO) 
 

9. Gennemgang af styrelsesvedtægten 
Hvis vi har tid kigger vi på styrelsesvedtægten og løber den hurtigt 
igennem. 
Udsættes til næste møde. 
 
 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 
 
10. Budgetopfølgning 
Gitte udsender økonomioversigt.  
Kort kommenteret. 
Forklaringer vedr. forventet underskud på varme og el 
udskydes, til der har været afholdt møde med 
Ungdomsskolen, Musikskolen og tandlægeklinikken. 
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11. Taget 
Max har nyt vedr. skolens tag 
Følgeskader fra evt. tagskader er uden udgift for skolen. 
 
 
12. Meddelelser 

• Skolelederne 
• God fødselsdag 
• Flere nye ansatte 
• Skole- hjemvejledere er godt i gang 
 
• Nyt fra forældremøder/arrangementer 
• Reklame for 2. november er nødvendig 
  
• Pædagogisk råd 
• Intet 
 
• SFO 
• God start, pædagogpraktikant, elever fra 
PAU- uddannelsen, mange personer i særlige 
job fra jobcentret, der skal etableres 
samarbejde på tidligere lukkedage 

 

• Kantinen 
• Nye medarbejdere 
• Automat 

 
 
13.  Eventuelt 

o Thomas og Rasmus har byttet klassetrin – Max 
retter på intra. 

o Trafikproblemer på parkeringspladsen. 
o Vanskeligheder ved sprogtimes placering i 
skemaet. 

 
 
 
 

 


