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DATO 
26. juni 2013 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Mandag, den 17. juni 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, Martin Thomsen, Marianne Labuz, Claus Ibsen, 
Helene og Andreas. 
 
Sekretærer: Bente Petersen og Per Kensø. 
 

Gæster: Solveig Hansen (SFO-leder) 
 

Suppleant for Marianne Labuz: Freja Kjær 
 

Fraværende: Troels Lund-Konggaard, Martin Thomsen, 
Marianne Labuz 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat 
Godkendt 

 
3. Information fra elevrådet 
Ingen elever mødt. 

 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 
 
 
 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
 
 
 
4. Status fra afdelingsledere 
Hvad sker der i de enkelte afdelinger. Status og fremadrettet. 
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Hus 3: 
• 8. kl.  på lejrskole – rigtig god tur. 
• En elev sendt hjem. 
• Afd. leder på besøg en dag – godt. 
• Skærme i klasseværelser 
• Comenius projekt m. Østrig. 
• Ønske om udveksling på naturfag. 
• 4 store 7. klasser. 
• SK – klassebørn med på linjefag. 
• Linjeskolekonceptet skal evalueres i august. 
• Der er stor søgning til linjerne udefra. 
• Samarbejde med misbrugskonsulenterne. 
 
Hus 3 + 4: 

• Inklusionskursus for begge huse om forskellige ”diagnosebørn” 
• Fælles dag for hele skolen 

 
Hus 6: 

• Den sene prøveafvikling giver ekstra arbejde – arbejdspres. 
• 100 elever indskrevet. 
• Per Gjerrild har været på besøg på ”fødeskoler”. 
• Fraværssystem: Eprotokol. 
• Næste år – E. klasseprojekt med EUC. 
• 2 klasser samarbejder med Kalundborg gymnasium. 
• Samarbejde med Odsherreds Teater. 
• Dansk, engelsk og matematik er obligatoriske 
prøveafviklingsfag. 

• Nogle timer er der to lærere i dansk i B-klassen. 
• E klasse succes kan blive en hæmsko. 
• Klassedannelser efter samtaler med alle nye børn. 
• Studierejsen planlægges tidligere på skoleåret – uge 39 – 
Berlin. 

 
Hus 4: 

• Årgang 4 har været I-pad årgang. 
• Det er blevet sjovere at lære. 
• Projekt Sacre for 6.B er afviklet.. 
• Hovedpersonen var Nicolai. 
• 4. kl. projekt Ciclo. – Venskabsklasse Kina – næste skoleår. 
• 6 kommuner er med i projektet Ciclo. 
• Linje uger skal kvalificere til valget i 7. klasse. 
• Obligatorisk at alle skal gennem alle forløb i deres ”Hus 4-tid”. 
• SK – klasserne er nu ved at vokse op i Hus 3. 
• K. 1 + K. 2 bliver lagt sammen og skal være i Hus 4. 
• 10. M skal være i hus 4. 
• Mål at SK – børn skal gennemføre dansk, matematik og engelsk 
til prøve. 

• SK – børnene udvikler sig meget fint. 
 
Bibliotek: 

• 2 personer under uddannelse. 
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• Den elektroniske del vil vokse. 
 
 
Hus 1: 

• Skolelegedag – klassedannelse. 
• Idrætsdag med madpakker. 
• Fnat SFO.  
• Ledig plads på trin 0. 
• Nye medarbejdere i huset. 

a) Bh. Klasse 
b) Klasselærer trin 1 + ressourcelærer 
c) Klasselærer trin 2. 

• Næste år flest ændringer i bh. klassen. 
• Fagfordeling….. engelsk. 
• Trinnet skal have tættere kontakt til alle børn. 
• Dans + SFO. 
• Linje ugen med innovation + SFO. 
• Ny integrationslovgivning 1. juli. 
 
 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 

5. Status på planlægning af næste skoleår, herunder overflyttelser og 
ansættelser.  
Fagfordelingen er ved at falde på plads. 
Der er en lærer overflyttet til os. 
Der søges til to stillinger i Hus 1 (en barsel) og en til Hus 3. 
Der er 41 ansøgninger. 
Samtaler er torsdag fra kl. 10.00. 
En pædagog er overflyttet til anden kommunal stilling.   
 
 

 

6. Budgetopfølgning 
Ultimo maj udsendes af Gitte og gennemgås. 
Budgettet er uklart på løndel, da der ikke er afklaring på 
lønkonti til lærere i forbindelse med lock-outen. 
Driftdelen kører planmæssigt. 
  
 
 
7. Meddelelser 

• Skolelederne 
• 3 inklusionselever skal ikke på SPH som 
ellers forventet. 

• Kvalitetsrapporter til UVM. 
 
• Formanden 
• Formandsberetning snart klar. 
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• Martin Thomsen udtræder af SB. 
• Forældreinddragelsesarbejdsgruppen 
udarbejder en folder. 

• Skolestrukturdebat efter valget. 
 
• Nyt fra forældremøder/arrangementer 
• Nej 
  
• Pædagogisk råd 
• Nej 
 

• SFO 
• Nyt IT- program virker lovende. 
• SFO I-pad. 
• Næste års planlægning er i gang. 
• 3 ugers SFO på Rynkevangskolen. 
 
• Kantinen 
• Der er ikke holdt møde. 

 

 

 
 
8.  Eventuelt 

Møde med Assad Tugmani omkring trafikforhold. 
Trafiktælling. 

 


