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DATO 
28. november 2012 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat. 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Torsdag, den 22. november 2012 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 
og elevrepræsentanter. 
 
Sekretærer: Bente Petersen og Per Kensø. 
 

Gæster: Solveig Hansen (SFO-leder) 
 
Fraværende: Dorte Reimer Ørsberg, Thomas  W. Jensen, 
Rasmus  Jørgensen og Martin Thomsen. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 

Godkendt 
 
3. Information fra elevrådet 

Formand: Helene 8.A 
Næstformand: Andreas 9.D 

a) Der arbejdes med løsninger omkring Kantine 
b) 9. klasserne føler sig splittede når de er i Hus 1. 

De kan ikke arbejde på gangen om eftermiddagen 
fordi der er SFO-børn. De vil også gerne have 
mere sammenhold mellem alle 4 klasser. 

c) Skoleleder vil gerne holde møde med 
elevrådsrepræsentanterne forud for udfærdigelse 
af skolebestyrelsesdagssorden. 

  
 

 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 
Ingen punkter til beslutning/høring 
 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
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4. Trafikforhold 
I forbindelse med dialogmødet i indskolingen, blev der talt om 
trafiksituationen. Er der noget vi kan gøre anderledes. 

• Der skal arbejdes på at få busstopstedet flyttet, så børnene 
kan gå på stier til deres afdelinger uden at krydse 
parkeringspladsen eller vejen. 

• Et udvalg bestående af Max, Betina og Troels ser på de 
farlige trafiksteder omkring skolen, og udarbejder en 
prioriteret liste, hvorefter der skal arbejdes strategisk for at 
opnå en sikring af disse. 

 
 
 
5. ”Frivillig” lærerordning 
Troels foreslog på et tidligere møde at vi vendte muligheden for at 
forsøge os med en frivillig lærerordning. Skal vi gøre mere i denne 
sag? Hvad er status? Kontakt til ministerium/DLF? 
Der er ikke nyt i sagen idet der ikke er modtaget svar fra 
ministeriet. Hvis der høres nyt sættes sagen igen til 
drøftelse. 
 
 
 
6. IT-strategi 
Hvor er vi på vej hen? Hvad gør vi i forhold til hardware/netværk? 
Hvis svaret er iPads, hvad var spørgsmålet så? 

� Projektorer i klasserne skal prioriteres højt. 
� Opbevaring på forsvarlig vis, når børnene har eget 

udstyr med. 
� Profilering af IT – linien. 

 
 
 
7. Årshjul 
På skolen er vi i gang med at sammenskrive et nyt årshjul. I dette 
årshjul vil vi gerne have skolebestyrelsens aktiviteter ind. Der 
ønskes en drøftelse. 
S.B. medtænker aktiviteter de kan tilføre årshjulet 
fremover.   
 
 
 
 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 
 

8. Budgetopfølgning 
Ultimo oktober udsendes af Gitte og gennemgås. 
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• S.B. ønsker forklaring på at konto 410 vikarer viser 
et lavt forbrug. 

• Der er  et pænt overskud, så der tænkes ”opfyldning 
af huller” og fremtidig udvikling. 

• Det er ønskeligt at kunne overføre min. 400.000 kr. 
til næste skoleår.  

 
 
 
9. Meddelelser 

1. Skolelederne 
a) Forhandlinger om en mini-arena ved 

Ungdomsskolen 
b) Der er ikke nye oplysninger om 

Ulshøjhallen (der skal rykkes PKE) 
c) Der afventes møde vedr. vandindtrængen 

i Hus 1 – men der forsøges rigtig mange 
ting til løsning af problemet 

d) Der er møde om Bevægelseshuset i næste 
uge 

e) Charlotte Grummesgaard er ansat som 
udviklingscenterleder i BUU 

f) Vi har søgt om at være med i et projekt 
”Ny Nordisk Skole” i samarbejde med 
Aktivarius SPH og Klb. Gymnasie  

 
2. Formanden 

a) ”Fravær i skolen” – der er afholdt møde. 
b) Ny s.b.-formand Allan Feldtskov, Nyrup 

skolen 
c) ”fremtidens folkeskole” er fra politikerne 

sendt tilbage til det administrative niveau 
d) Ny områdeleder er Rikke Skude, 

daginstitutionsområdet Kalundborg 
nord/vest. 

e) Næste formandsmøde 6. dec. 
 

3. Nyt fra forældremøder/arrangementer 
a) Der er afholdt møde i Hus 1 med 

klasserådsrepræsentanterne 
b) Hus 4 mødet er udsat til senere, ABØ er 

tovholder 
c) I Hus 3 der er stadig forhandlinger bl.a. 

om oplægsholder og økonomi 
d) Der er afholdt møde med forældre på trin 

9 om rusmidler 
 

4. Pædagogisk råd 
a) Der er afholdt møde om: Elevplaner: Der skal 

arbejdes videre i de enkelte afdelinger 
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5. SFO 
a) Danseshow for SFO-børn – SUPER 
b) Der arbejdes med lærer/pædagog 

samarbejde 
c) Åbent Hus for nye børn 
d) Julearrangement 
e) Der er tilmeldt børn i juleferien 
f) 31.12 åbent til kl. 15.00 
g) Vi betaler 101.000 for 4,5 måneders 

ansættelse af en PAU-elev! – det er 
urimeligt. 

  
6. Kantinen  

a) Hus 1 handler nu i kantinen 
   
   
 

   
  

 
10. Eventuelt 

Innovationslinien med i konkurrence 
Fodboldpigerne er i finalen 

 


