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DATO 
19. april 2012 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Bente Petersen 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Torsdag, den 19. april 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) 
 
Fraværende: 

Elevrådsrepræsentant Joshua 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 

Godkendt 
 
3. Information fra elevrådet 

Intet 
 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 

Intet 
 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
   
 
4. Anderledes organisering af skoledagen 
Bestyrelsen har bedt skolens ledelse om at vurdere, hvor vidt der 
på nuværende tidspunkt er grundlag for at starte en debat om en 
mere fleksibelt tilrettelagt skoledag. 
Skolens ledelsesteam har drøftet ideen og har vurderet, at der i 
øjeblikket igangsættes en række nye tiltag på skolen omkring 
rummelighed, AKT og linjeskole, hvilket gør det vanskeligt at 
igangsætte et så omfattende projekt på nuværende tidspunkt. PKE 
anbefaler derfor at bestyrelsen lader punktet ligge indtil videre.  
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Taget til efterretning 
 
 
 
 
 
 
5. Nedsættelse af arbejdsgruppe til internationalt råd 
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et 
kommissorium til et nyoprettet ”Internationalt råd”. Rådet skal bl.a. 
arbejde med dialogen mellem skole og forældre med anden etnisk 
baggrund. Fra arbejdsgruppen vælges en repræsentant, der skal sidde 
med i rådet.  
 
Anbefaling at medlemmer i rådet bliver bredt repræsenteret fra så mange 
etniske grupper som muligt 
 
Der bør være tolkningsmuligheder  
 
Kvartalsvise møder 
 
Rådet bør have mandat til at tage initiativer til sociale arrangementer 
 
Rådet bør have mandat til at sætte punkter på dagsordenen til 
skolebestyrelsen 
 
Rådet bør have to skolebestyrelsesmedlemmer og en suppleant 
 
Møder bør mødefastsættes og lægges på skolens kalender for et år af 
gangen 
 
Martin og Thomas deltager i en arbejdsgruppe sammen med Bente 
 
 
 
6. Gennemgang af skolens hjemmeside 
Thomas gennemgår rettelser til skolens hjemmeside. 
 
Gennemgået. 
Rettelser gennemføres PKE er tovholder 
 
Særlig problematik med at der er flere begreber for samme 
gruppe forældre – kontaktforældre og forældreråd skal udgå og 
det skal hedde klasseråd. 
Rettes næste skoleår. 
 
Underoverpunkter skal overvejes. 
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7. Temadrøftelse 
Vi udvælger et tema fra idélisten fra kontaktforældremødet og 
arbejder videre med. 
 
Temaet blev Folkeskolens Rummelighed. 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 
 
8. Budgetopfølgning 
Ultimo marts udsendes og gennemgås. 
Taget til efterretning 
 
9. Meddelelser 

• Skolelederne  
Alle linjer i Linjeskolen oprettes 
Alle børn har fået førsteprioritet 
Klassedannelse under udarbejdelse 
Organisationsændring i kommunal struktur 
Vi skal bruge 5 nye lærere – får to lærere overflyttet fra 
andre skoler 

• Nyt fra forældremøder/arrangementer 
Møde Hus 1 den 15. maj kl. 19 for alle husets 
forældre vedr. hvordan kan forældre i en klasse 
styrke klassens sociale trivsel. Klasserådene skal 
styre debatten i de enkelte klasser. 
Forældremøde for nye forældre i næste uge. 
Gentages i Hus 4 den 24. maj   

• Pædagogisk råd 
Møde med Kalundborg Kommunes 
personaleafdeling 

• SFO 
Lukkedage. Der kom kun 30 % af de tilmeldte 
børn. Ressourcespild. 
Flere nye børn til afdeling 1 
Sundhedsuge 

• Kantinen 
Prisstigninger fra august 

 

 
 
10.  Eventuelt 
 


