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DATO 
22. februar 2012 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Onsdag, den 22. februar 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, Claus Ibsen og 
elevrepræsentanter. 
 
Sekretærer: Bente Petersen og Per Kensø. 
 
Gæster: Solveig Hansen (SFO-leder) 
 
Fraværende: Dorthe. 
 Der skal nyvælges en medarbejdsrepræsentant, da Mette 
Thomsen har fået nyt job 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
3. Information fra elevrådet 
a. De store elever ønsker flere aktiviteter indenfor. Billiard 
er et ønske. 
Elevrådet opfordres til at finde på andre/flere relevante 
aktiviteter. 
b. Eleverne spørger til I-pad. Der er købt to klassesæt, og 
de forventes leveret hurtigt. 
c. elevrådet planlægger fest 
 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 
Intet 

 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
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4. Trivselsdag 
Vi skal have planlagt, hvordan fornyelsen af trivselskontrakten skal foregå. 
Hvem deltager, m.m. 
 
Trivselsdagen er den 2. marts. 
Programmet er, at de enkelte klasser/afdelinger arbejder med 
begrebet trivsel og ”trivselserklæringen” generelt i de to første 
lektioner, og at alle derefter samles i Ulshøjhallen til underskrift af 
”trivselserklæringen” og fælles underholdning. 
Skolebestyrelsesformanden deltager. 
 
 
5. Møde med det politiske udvalg 
Den 14. marts er vi inviteret til møde med Børn- og Familieudval-
get. Er der noget der skal forberedes inden dette møde?  
 
Hvis skolen skal berette om nye tiltag, kan vi nævne skolens IT 
satsning og linjeskoletanken. 
Forventet tema: ”Rummelighed”. Her er det vigtigt at medtænke 
SFO. 
Mødet er på ”Sukkerfabrikken”. 
 
 
6. Skolen på Herredsåsen i fremtiden: Tilrettelæggelse af 

skoledagen 
Næste tema fra mødet med forældrerådene er noget omkring 
skoledagens tilrettelæggelse. Fleksible skemaer, rullende 
skolestart, m.v. Hvad er mulighederne og hvordan forholder vi os 
til disse temaer? 
 
Fleksible skemaer/mødetider for børnene er drøftet. 
Fleksibel lektielæsning er drøftet. 
Fleksible læsetimer er drøftet. 
 
Ledelsesteamet drøfter om dette vil kunne afprøves/diskuteres hos 
personalet. Kan der hentes inspiration fra andre steder. 
Skal drøftes i skolebestyrelsen senere. Formålet skal afklares. 
 
Rullende skolestart er drøftet. 
 
 
 
7. Kostpolitik 
På baggrund af kommentarer omkring mængden af søde sager, 
der indtages i forbindelse med fødselsdage og lignende, tager vi et 
kig på skolens kostpolitik. Er der noget der skal ændres eller skal 
der bare skabes mere fokus på denne? 
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Skolebestyrelsen ønsker at hvert klasseråd drøfter og aftaler 
hvordan klassens fødselsdagsvaner m.v. kan efterleve skolens 
kostpolitik. 
Kostpolitikken lægges ud til skolens hjemmeside. PKE 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 
 
8. Budgetopfølgning 
Resultat for 2011 fremlægges og gennemgås. 
 
Forelagt og godkendt. 
 
 
9. Meddelelser 

• Skolelederne 
Linjeskolekonceptet  
Innovation er tema for Kalundborg 
Dialogmøde Hus 2 den 29.marts 2012 kl. 19.00 
Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage. 
Orientering vedr. svømmeproblem 
Oprettelse af ”Internationalt Råd”. 
Dette kan drøftes på nyt skolebestyrelsesmøde. 
• Nyt fra forældremøder/arrangementer 
Kommende børnehaveklasseforældre til møde den 29. 
marts 12 kl. 16.30 Max deltager  
• Pædagogisk råd 
Intet møde 
• SFO 
Danseoptrin 
I-pad afprøves i SFO. Et ønske fra pædagogerne. 
Der er ansat nye i løntilskud, fleksjob og 
virksomhedspraktikker 
Pædagogisk dag på lørdag. Mindfullness. 
• Kantinen 
Bestyrelsesmøde mandag den 19. marts kl.16.00 – 
17.30. 

 
 
10.  Eventuelt 
 
Spørgsmål til aflysning af timer i forbindelse med sygdom m.v. 
Dette ønskes på dagsordenen til næste møde. 
 


