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DATO 
23. september 2011 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Onsdag, den 21. september 2011 klokken 19.00-21.00.  
 
Sted: Mødelokale 1+2. 
 

Medlemmer: Dorte Reimer Ørsberg, Max Møller Hansen, Troels 
Lund-Konggaard, Jette Tranberg, Thomas W. Jensen, Betina 
Lundsgaard-Nielsen, Rasmus Jørgensen, Mette Thomsen, Claus 
Ibsen og Josva og Andreas. 
Sekretærer: Bente Petersen og Per Kensø. 
 

Gæster: Solveig Hansen (SFO-leder)   
 
Fraværende: Dorthe, Thomas, Jette, Rasmus, Claus, Josva.  
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 

Fau er rettet til Pau (Meddelelser) 
3. Information fra elevrådet 

Josva og Andreas er valgt. 
 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 
4. Høringssvar specialundervisningsanalysen 
Der skal udarbejdes et høringssvar fra bestyrelsen vedr. 
specialundervisningsanalysen. Materiale er medsendt som bilag. 
Fyraftensmøde kl. 16.30 på Sukkerfabrikken i Gørlev 
mandag, den 26. september 2011. Husk tilmelding. 
Arb.gr.: Max og Per. 

o Generelt er det godt at have et "mindste indgriben 
begreb" hvor børnene hjælpes i deres nærmiljø. Det 
vil kræve større enheder med ressourcer og 
kompetencer. 

o SFO – inklussion af  flere børn fra specialskoler kan 
give vanskeligheder, der ikke er medtænkt. 

o Generel bekymring over at der spares forlods. 
o LP – kan ikke klare alt – er vi klar til større grad af 

inklussion? 
o Tildeling til tosprogede børn (dansk som 

andetsprog)?  
o Generel spørgsmål vedr. økonomi. 
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o Nødvendig proces at arbejde med interessenternes 
(forældre+børn) forståelse af opgaver. 

o Der skal være en proces med flere høringsrunder til 
mere konkrete tiltag. 

 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
   
 
 
5. Gennemgang af styrelsesvedtægten 
Hvis vi har tid kigger vi på styrelsesvedtægten og løber den hurtigt 
igennem. 
Udsættes. 
 
 
6. IT-strategi 
Der lægges op til en diskussion vedr skolens IT situation. Hvad 
skal vi satse på fremadrettet? Hvordan kan vi som skole være med 
til at sætte dagsordenen på skole-IT-området i Kalundborg?  

o Politisk fokusområde! Hvad kan vi forvente? 
Økonomi? Ønsker fra personale: "Nok," – og at det 
virker. 

o Udfordringer: 
� Hvad bliver fremtiden – servere, platforme 

m.m. 
� Personale og  uddannelse. 

o Indput fra skolen ønskes til et fremtidigt SB-møde. 
 
 
 
 

 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 
 

7. Budgetopfølgning 
Da vi allerede har gennemgået budgetoversigt for ultimo august 
springes dette punkt over.  
 
8. Tilbagemelding fra formændenes møde med det politiske 

udvalg 
Max refererer. 

o IT. 
o SFO 2. 
o Høringssvars behandling i udvalget. 
o Fremtidens skole. 

 
9. Meddelelser 

• Skolelederne 
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o God pædagogisk weekend. 
o DR på besøg, Mediedebat. 

 
• Nyt fra forældremøder/arrangementer 

o Gode tilbagemeldinger. 
o Det skal afklares om det er 

forældreråd eller klasseråd. 
 

• Pædagogisk råd 
o Intet møde. 

 

• SFO 
o Det går fint med SFO2. 
o Lukkedage er uafklarede. 
o Stabilt børnetal.  

• Kantinen 
o Kantinemødet er udsat. 
o Hus 1.  kantinesalg er åbnet. 

 
 
10.  Eventuelt 

o Der er fælles SB-møde på Raklev skole den 3. 
oktober kl. 19.00. Skolelederne vælger et emne at 
fortælle om. 

o Tirsdag den 4. oktober opfordres SB-
medlemmerne til at deltage i "Fremtidsværksted" 
på Skolen på Herredsåsen kl. 17.00 – 20.00. 

o Afsætning af børn ved Hus 1. 
 


