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DATO 
22.marts 2013 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Torsdag, den 21. marts 2013 klokken 19.00-21.00.  
 
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) 
 
Fraværende: Dorte Reimer Ørsberg, Thomas W. Jensen, 
Rasmus Jørgensen, Martin Thomsen, Helene og Andreas. 
 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat 

Referat godkendt 
 
3. Information fra elevrådet 

Ingen elevrådsrepræsentanter mødt. 
God Hus 3 fest – ros til elevrådet. 

 
 
 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 
4. Specialundervisningsanalyse ”Faglige kompetencer” 
Endnu et dokument i specialundervisningsanalysen og 
inklusionsprocessen er nu i høring. Dokumentet ”Faglige 
kompetencer” drøftes og der skrives et høringssvar. 
Mange gode tanker i kompendiet. 
Indebærer oprettelse af et rådgivningscenter på vores 
skole. 
Gode anvisninger til en god proces i forhold til opgaven. 
Høringssvar skrives af Troels. 
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5. Planlægning af næste skoleår – herunder timefordeling 
Planer for næste skoleår gennemgås og timefordelingsplanen 
fremlægges til godkendelse. 
Timefordelingsplanen er godkendt. 
Skolebestyrelsen tilslutter sig en ansøgning om 
dispensation for engelsk i indskolingen. 
 
 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
 
6. Overenskomstforhandlinger 
Vi tager en drøftelse af konsekvenserne af de igangværende 
forhandlinger. 
Der er orienteret om situationen, som den kendes p.t. 
 
   
 
 
7. Strategi i forbindelse med opførelse af bevægelseshus 
Vi har talt om, at prøve at være lidt på forkant i forbindelse med 
opførelsen af et bevægelseshus på Herredsåsen. Kan vi gøre noget i 
forhold til ønsker til udenomsarealer og måske inventar? 
Vi indgår samarbejde med Johan Ib fra ”Green Cities” om evt. 
energitanker omkring projektet. 
Der er stemning for en naturvidenskablig tilgang, så energi kan 
blive et muligt tema, hvad  enten det er psykisk og kropslig energi, 
eller andre former for energi og naturlig balance. 
Alle sb-medlemmer opfordres til at fremsende ideer til Per.  
 
 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 
 

8. Budgetopfølgning 
Ultimo februar udsendes af Gitte og gennemgås. 
Gennemgået og taget til efterretning. 
 
 
 
9. Meddelelser 

• Skolelederne 
• Styregruppe om ”ungestrategi” –  mere 

senere. 
• Planlægningsdage i ledelsesteamet. 
• Der arbejdes i den gamle Ulshøjhal. 
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• Der forventes samme antal elever i KTC 
næste skoleår. 

 
• Formanden 
• Ved formandsmødet blev der drøftet: 
• Fremtidige skolebestyrelsesmedlemmer, 

inklusionsprocessen og forældre, IT og 
digitalisering, faglige niveau i folkeskolen, 
fælles ledelser på forskellige skoler, forældre 
kurser. 

 
• Trafikplanen fra SPH er sendt videre til 

Teknik og Miljø. Teamleder Assad har sagen. 
• Forældreunderstøttelse.  Max indgår i en 

arbejdsgruppe. 
 
• Nyt fra forældremøder/arrangementer 
• Der er afholdt møde i Hus 3 om piger og 

drenge i uddannelsessystemet, og 
workshops om eksamensangst, narko og 
klassekulturer. Fremover kun én 
oplægsholder. 

• Hus 4 arrangement om sociale medier. 
• Hus1 fest, Hus 1 møde for nye forældre. 
  
• Pædagogisk råd 
• Intet at bemærke. 
 

• SFO 
• Pæd. studerende fra august 2013. 
• Kursus for pædagogpersonale – 24 timer. 
 

• Kantinen 
• Der har været lyttet til elevønsker vedr. 

salatbar og flere tilbud om varm ret. 
 
 
10.  Eventuelt 


