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DATO 
27. maj 2013 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Tirsdag, den 21. maj 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: Betina Lundsgaard-Nielsen, Rasmus 
Jørgensen, Marianne Labuz og Martin Thomsen. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 
 
2. Godkendelse af referat 

Referat fra 20. marts er godkendt. 
 
3. Information fra elevrådet 

Fin tilbagemelding på Hus 3 fest. 
Ingen elevrådsmøder siden. 
 
 

 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 
4. Trafiksikkerhed 
Vi har ikke fået en tilbagemelding på bestyrelsens henvendelse 
vedr. særlige trafikpunkter. Skal der iværksættes en 
underskriftindsamling? 
Der er ikke kommet tilbagemelding på sidste henvendelse – 
derfor skriver Max til udvalget for at bede om et svar og 
inviterer til et dialogmøde med Skolebestyrelsen. 
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PUNKTER TIL DRØFTELSE 
 
5. Lockouten og afledte udfordringer  
Vi tager en drøftelses af de udfordringer, der følger efter 
lockouten. Sparede lønmidler – hvordan gøres det op? Hvordan 
kompenseres for mistede undervisningstimer? 
En vanskelig periode for alle! 
Kompensering for mistet undervisning sker ikke for småfag. 
Minimumstimetal skal opfyldes for dansk for 2.- 3. og 4. 
klassetrin, hvorfor der tillægges en ugentlig lektion ekstra i 
næste skoleår (kun for de klasser der ikke har fået dansk i 
perioden). 
Matematikfaget kan tilgodeses ved puljer og historiefaget 
ved  at medtænke faget i særlige temaer. 
Kantinen har været lukket ned under lockouten med udgift/ 
tab til følge. 
Lockouten har medført ”mistet energi”, så der er mange 
udviklingsprojekter, der må gemmes til senere. 
Det drøftes yderligere på næste sb-møde, når de 
økonomiske konsekvenser er gjort op. 
 
 
 
6. Strategi for rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer 
I det kommende skoleår skal vi have valg til skolebestyrelsen. 
Skal vi gøre en særlig indsats for at rekruttere forældre til 
skolebestyrelsen? 

• Udarbejdelse af tidslinie 
• Udarbejdelse af en folder 
• Samle ideer til strategier til senere sb-møde 

 
 
 
7. Årsberetning 
Input til formandens årsberetning. 

• Comeniusprojekt m Østrig 
• Engelsk 
• Trafik 
• Lockouten 
• IT-indsatsen 
• Indsats for bevægelse ( legetårn) 
• Fodboldpigerne 
• Opstart linjeskolen 
• Sacre 
• Ny Nordisk skole 
• Innovation 
FREMTID: 
• Bevægelseshuset 
• Projekt Dans på Herredsåsen 
• Nyt ”fremmøde værktøj” i SFO 
     - Min institution. 
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PUNKTER TIL ORIENTERING 
 
8. Status på planlægning af næste skoleår, herunder 

overflyttelser 
Overflyttelser til ledige stillinger forsinker 
fagfordelingen og planlægningen generelt. 
Vi mangler 1 stk. bh.kl.leder og 2 lærere til indskolingen, 
samt en et-årlig barselsstilling i indskolingen.  

 

 

9. Budgetopfølgning 
Ultimo april udsendes af Gitte og gennemgås. 
Der er ikke klarhed over, hvordan lockouten vil påvirke 
budgettet, og om det vil give anledning til justering.  
 
 
10. Meddelelser 

• Skolelederne 
� Inklusion af elever 
� Overleveringer fra bh. klassen 
� 7. klasserne er fordelt i 2 x  international 

1 x  digital og 1 x  innovationklasser 
� KTC  – 101 elever indskrevet p.t. 
� Prøveafviklingen er i gang – de skriftlige 

er lige overstået 
� Fredag den 31. maj er sidste skoldag 
� Lokalefordelingen 
� Der er forespurgt til tagrenoveringen 
� Melding fra ventilationsanlæggets 

renovering i kælderen ønskes 
 

Formanden 
� ”Forældre- inddragelses-gruppen" 

arbejder – kommissoriet er klar 
� Næste formandsmøde i september 
� Skolebestyrelsen vil gerne inviteres til 

pædagogisk dag den 14. september – 
tema: inklusion. 

 
• Nyt fra forældremøder/arrangementer 
 
• Pædagogisk råd 

� Pædagogisk råd har været aflyst under 
lockouten. 

  

• SFO 
� Nyt system 
� Petanqueturnering på SPH 
� Tivolimarked på torsdag 
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� Nyt køkken i Hus 5 laves i sommerferien 
� Der arbejdes med kompetence i forhold til at 

arbejde ind omkring inklusion. 
 

• Kantinen 
� Der skal snarest afholdes 

kantinebestyrelsesmøde 
� Kantineleder har været på inspirations tur 

 
 
11.  Eventuelt 

Smart-phone-politik ønskes til drøftelse på et fremtidigt 
møde. 
Anderledes sommerafslutning med pluk fra årets 
teaterforestillinger. 

 


