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DATO 
19. juni 2012 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Mandag, den 18. juni 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. 
 
Sekretærer: Bente Petersen og Per Kensø. 
 
Gæster: Solveig Hansen (SFO-leder), Annette Bønlykke, Anders 
Knudsen, Pia Nyeman og Per Gjerrild. 
 
Fraværende: Rasmus Jørgensen, Joshua Ronald 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 

Godkendt 
 
3. Information fra elevrådet 

Intet 
 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 

Intet 
 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
   
Intet 
 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 
 
4. Budgetopfølgning 
Ultimo maj udsendes og gennemgås. 
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Vurderet i forhold til forbrugsprocenten.  
 
 
 
5. Meddelelser fra afdelingerne 
De enkelte husledere fortæller om igangværende aktiviteter i 
husene. 
 
Hus 1. 

Der er ansat tre nye medarbejdere i Hus 1.  
Klaus skal undervise i K1 
Pernille skal arbejde på trin 1 
Kristel skal arbejde på trin2 
Forældrene er orienteret ved brev. Trin 2 ved 
”fyraftensmøde” 
Lokaleændringer i huset. Der skal være tre 9. klasser i 
nuværende 3. klassers lokaler næste skoleår 
De depoter, der er inddraget til undervisning er nu blevet 
lyddæmpede. 
Der skal etableres et særligt specialundervisningscenter i 
huset, så de børn, der ikke længere kan henvises til 
specialklasserækkerne, kan få særligt tilrettelagt 
undervisning i udvalgte timer. 
Det nuværende IT lokale skal anvendes til AKT-tilbud, så 
computerne skal ud på gangen. Der skal arbejdes på at 
sikre maskinerne i børnenes frie tid. 

 
Hus 4. 

• Der skal være I-pad forsøg på trin 4 
• 6.b skal være med i Sacre på Østre gasværk 
• Der skal være Lego Green aktiviteter på årgang 6 og 3 
• Emneugerne i huset får fælles tema, men opdeling i hold 

efter Hus 3 linjernes metodevalg 
• Morgenløb er et indsatsområde 
• Sprog- og kulturklassen er på 11 børn – de skal være i Hus 

4 ligeså K2 
• Til fremme af inklussion kommer der en støttepædagog i 

huset 
• Cykelproblematik. Innovatoriet finder løsningsforslag. 

Politiet kommer tiere forbi. Det er mest drengestreger. 
 
Hus 3. 

Der gennemføres afgangsprøver p.t. Ind til videre er 
gennemsnittet over 7 
Der afventes resultater fra Pisatest 
Der er 118 elever der starter på trin 7 
Det er et indsatsområde at fastholde de unge i 
undervisningsmiljøet 
Der er mange unge samlet i Hus 3, og i forhold til antal er 
der meget få problemer 
Alle har fået førsteprioritet til valget af linje næste skoleår 
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Der er ansat en ny lærer med IT baggrund til IT linjen på 
trin 7 
Der arbejdes målrettet på at samle huset 
10 M skal være i afdelingen. 

 
KTC. 

Afslutningen af undervisningen er forløbet godt. Der har 
været arrangeret 8 dage med særlige fagdage og 
inspiration 
Sidste skoledag er forløbet fint. Der har været morgenbord 
og rundbold 
Der er ingen negative tilbagemeldinger fra børnenes egne 
afslutningsarrangementer (fritid) 
De mundtlige prøver er afviklet tilfredsstillende 
En vikar er nu blevet fastansat 
Orienteringsbrev til nye forældre er udarbejdet 
Der er en god stemning og lyst til fornyelse i afdelingen 
Der skal arbejdes målrettet på at nedbringe elevernes 
fravær 
Der skal holdes møde med/på KTC og UU i september 
I august/september skal fødeskolerne besøges 
Der skal være yderligere kontakt til fødeskolerne, når de 
unge skal vælge næste års undervisningstilbud 
Per er glad for sin modtagelse på skolen 
Elevtallet på KTC er tæt på 100 – fremover er ønsket 114 
elever 
E-klassen, der er erhvervsklassen får 14 elever 
D-klasserne er den gymnasieforberedende klasse 
B+C klasserne er mere blandede klasser 
A. klassens elever har Erhvervsskolerne som prioritet 

  
 

 
6. Meddelelser 

• Skolelederne (herunder ansættelser/næste skoleår) 
Alle ansættelser er ved at være på plads 
Børn- & Ungeudvalget har været på besøg n 
På en temaaften for kommunalbestyrelsen har Per fremlagt 
SPH`s innovationsindsats, talt om uddannelsesparathed og 
Ungepakkerne 
Der er justeret datoer i kalenderen vedr. sb-møder næste 
skoleår 

 
• Nyt fra forældremøder/arrangementer  

Fyraftensmøde for trin 2 
 

• Pædagogisk råd 
Intet 
 

• SFO 
Hus 1: 
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Løbeturnering i Rørby for 0 + 1. klasser SPH vandt 
Fælles fødselsdag er afholdt 
Mini EM. 60 børn deltog 
Hus 5 
Tivolimarked 
4. klasserne har været på besøg i Juniorgrotten 
Hyggeaften for 4. klasser 
Linjeugerne i Hus 1 er evalueret – en succes for alle 
Førsteklasserne har været på besøg i ”den store SFO” 
Ferieplanlægningen er i gang 
Der arbejdes med personaleplaner i Matrix 
Næste opgave er støttepædagogernes arbejdsplaner 
Der kommer en studerende næste år 
Der er ansættelsessamtaler vedr. en opslået stilling 
 

• Kantinen 
Der er nu ansat en person i løntilskudsjob 
 
 

7.  Eventuelt 
      Max skriver p.t. årsberetning 
 
 
 
 
Tak til alle for dette skoleår. 

 


