
 

C:\Users\Max M. Hansen\Documents\Skolebestyrelse\Referat SKB 17122012.doc 1/ 4 

DATO 
19.december 2012 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Mandag, den 17. december 2012 klokken 17.00-19.30.  
 
 
Sted: Mødelokale 1+2. 
 
Medlemmer: Dorte Reimer Ørsberg, Max Møller Hansen, Troels 
Lund-Konggaard,  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) 
 
Fraværende:  Betina Lundsgaard-Nielsen, Rasmus 
Jørgensen og Martin Thomsen. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 

Rettet vedr. referat fra den 22. nov. 2012  Pkt.9 
Meddelser, 2. Formanden b) Rettes til: ”Ny s.b.-formand 
på Nyrupskolen Allan Feldtskov.  

 
3. Information fra elevrådet 

Intet at nævne – der arbejdes videre på igangværende 
emner. 

 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 
Ingen punkter til beslutning/høring 
 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
   
 
 
4. Principper/regler for overnatning med forældreråd 
Der efterlyses principper/regler for afholdelse af 
overnatningsarrangementer afholdt af forældreråd uden deltagelse af 
ansatte på skolen. Vi tager en drøftelse. 
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• Når der ikke er personale til stede ved 
overnatningsarrangementer, er det at betragte som et 
privatarrangement. 

• Skolen stiller lokalet til rådighed, hvis det er til 
klassearrangementer, hvor forældrene selv arrangerer. 

• Arrangementet skal være aftalt i god tid med skolens pedel, 
bl.a. Så det kan blive anmeldt til brandmyndighederne 
senest to uger før. 

• Der skal være en  forældre, der kan have ansvar for nøgler, 
og som noteres i brevet til brandmyndighederne. 

 
 
 
 
 
 
5. Konfirmationsforberedelsens placering i undervisningstiden 
På et tidligere møde er det ønsket, at skolebestyrelsen forholder 
sig til at konfirmationsforberedelsen ligger inden for den 
traditionelle undervisningstid. Kan vi gøre noget i den forbindelse? 

a. Det undersøges, hvor mange % af en årgang, der 
konfirmeres hos os. 

b. Der rettes henvendelse til de øvrige 
skolebestyrelsesformænd, for at få drøftet i deres 
skolebestyrelser om der skal ændres i tidspunktet for 
konfirmationsforberedelse. 

c. Hvis der er enighed i skolebestyrelserne, om ændringer skal 
der ske en henvendelse til det politiske niveau. 
  

 
 
 
 
 
6. Bevægelseshuset ”Spiralen på Herredsåsen” 
Det ser ud til at finansieringen af bevægelseshuset nu er på plads. 
Hvad gør vi os af tanker? Hvilke konsekvenser får det for skolen? 

• Præsentation af projektet på onsdag for indbudte. 
• Der skal arbejdes på kursusvirksomhed for 

idrætslærere og pædagoger. 
• Der skal arbejdes på at forbedre Ulshøjhallen. 

 
 
 
 
 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
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7. Budgetopfølgning 
Ultimo november udsendes af Gitte og gennemgås. 
Der er foretaget nogle indkøb på restbudget, bl.a. 
legepladsredskaber til børnene ved Hus 1 og Hus 4. 
Vi forventer at overføre et mindre forbrug.  
 
 
8. Meddelelser 

• Skolelederne 
o Inklusionsprojektet – der ses nu på 

muligheder for en udvidet gruppe børn 
o Folkeskolereformen 
o Børnemiljøundersøgelsen – positiv 

omtale. 
 
• Formanden 

o Trafikoplæg er udarbejdet – skal på 
dagsordenen på næste sb-møde 

o Ny udgave af Kvalitetsrapporten skal til 
høring i det nye år 

o ”Fremtidens Folkeskole” der skal 
arbejdes videre 

o Møde 8. jan. 2013  i hus 4 
o Mødet i Hus 3 afventer tilbagemelding fra 

oplægsholder.   
 
• Nyt fra forældremøder/arrangementer  
• Pædagogisk råd 

o Nye takster 
o Digital indskrivning 
o Nyt digitalt ind krydsningssystem 
o Fodbold for små fødder 100.000. 

•  

• SFO 
• Kantinen 

o Kun en medarbejder – der skal tænkes 
nyt. 

 

 
 
 
9.  Eventuelt 

o Spørgsmål vedr. 10. klasses tilbud i Høng 
o Vi er Ny Nordisk Skole i samarbejde med 

Klb. Gymnasie og daginstitutionerne i 
området. 

o ”Bedsteforældreforening” møde 21. jan. 
2013 kl. 19.00 – 21.00. 

o  Etnisk Råd – Internationalt Råd” møde 4. 
feb. 19.00 – 21.00. 

o Spørgsmål til vand indtrængen på skolen. 
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