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DATO 
28. januar 2012 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat. 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Torsdag, den 24. januar 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: Claus Ibsen, Thomas W. Jensen, Rasmus 
Jørgensen og Martin Thomsen. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 
 

3. Information fra elevrådet 
Elevrådsmøde om Kantinen i nær fremtid. 

 
 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 
4. Inklusion og specialundervisningsanalyse 
Materiale vedr. ”Den gode inklusion” samt ”Opgaver og strukturer” 
er nu lagt ud. Der ønskes udarbejdet et høringssvar. I øvrigt tager 
vi en drøftelse af udfordringer og muligheder. 
Materialet vedr. ”Den gode inklusion” og ”Opgaver og 
Strukturer” blev præsenteret. 
Høringssvargruppe er: Max og Dorte. Svaret skal 
fremsendes inden 14. februar. 
 
Ros til det grundige analysearbejde, der er til grund for 
materialet: Anerkendelse i forhold til det principielle i at 
øge rummeligheden i almenskolen. 
Ros til den fremlagte procesplan, hvor der gives tid til at 
arbejde med sagen. Ros  til den politiske vilje, der er vist i 
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forhold til at lade pengene blive i systemet til gavn for 
børnenes inklusion.  
 
 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
 
5. Kvalitetsrapporten 
Kvalitetsrapporten ligger nu færdig (bilag vedlagt). Vi gennemgår 
de væsentligste punkter. 
Kvalitetsrapporten er lettere at overskue i den nuværende 
form. 
Kommentarer: 
Ved ”Folkeskolens fravær” 
Der gøres opmærksom på at KTC eleverne påvirker skolens 
samlede score på ”ulovligt fravær” i negativ grad. 
Per Kensø laver en udtalelse på vegne af skolebestyrelsen.   
 
 
6. Trafikforhold 
Tidligere er udsendt kommentarer fra arbejdsgruppen vedr. trafikforhold. 
Vi tager en drøftelse af det videre forløb.   
Stor ros til arbejdsgruppen for det flotte arbejde. 
Der er søgt oplysninger i ”Vej- Park og Færge”, som oplyser,  at 
der i 2013 vil blive bedre sikring af krydset Klosterparkvej – 
Bredekilde. 
Trafikplanen sendes til alle i det politiske udvalg vedr. Teknik og 
Miljø. 
 
6.a. Busplanændringer er i høring. Bussen over Brandsbjerg får 
ændret rute – hvilket er positivt. 
Bussen fra Røsnæs skal omkring stationen. Det skal undersøges 
om børnene fra Røsnæs får længere transporttid. 
Max udfærdiger et høringssvar. 
Der er ikke noget nyt om at flytte busstoppestedet ved skolen. 
 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 
 

7. Budgetopfølgning 
Ultimo december udsendes af Gitte og gennemgås. 
Der er et mindreforbrug på regnskabsåret 2012 på ca. 
650.000. Af dette beløb er de 200.000 reserveret til 
biblioteksudvikling. De 200.000 er lærerstyrede konti med 
overførelsesret og 100.000 er hensættelser til kantinen. 
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8. Meddelelser 

• Skolelederne: 
• På kommunalbestyrelsesmødet blev der 

frigivet 500.000 kr. til at reparere skolens 
tag. 

• SPH skal deltage i projekt ”Smart City 
Kalundborg”.  

• Der arbejdes på etablering af en ”miniarena” 
• Torsdag den 07.02.13  får skolen 10.000 til 

trafiksikring af GF forsikring. Pengene skal 
være med til at hjælpe børnene med at få lys 
og reflekser på cyklerne. 

• Det forventes at skolen får 3 
børnehaveklasser. 

• 24. april oplæg om inklusion for lærere, 
pædagoger og skolebestyrelse fra 17-20. 

• Bedsteforældrebank. 
• SB-medlemmer skal deltage i Internationalt 

Råd den 4. februar 2013. 
 
• Formanden: 
• Der skal renoveres i Ulshøjhallen bl.a. 

ventilationsanlæg. 
• Mandag den 28. januar er der formandsmøde 

m.bl. konfirmationsforberedelse på 
dagsordenen. 

• 19. februar bliver der møde om It, etik og 
Facebook. Hus 4 er målgruppe, men flere 
inviteres. 

• Der afventes besked om dato for afholdelse 
af møde i Hus 3.  

 
• Nyt fra forældremøder/arrangementer: 
•  

• Pædagogisk råd: 
• Ikke afholdt. 
•  
• SFO: 
• Der har været åbent på særlige dage ved jul 

og nytår. Den overvejende del af børn, der 
var tilmeldt, mødte ikke op. 

  
• Kantinen: 
• Ny medarbejder ansat. 
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9.  Eventuelt 
 Intet. 
 


