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DATO 
23. marts 2012 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Mandag, den 19. marts 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), Per Gjerrild (afdelingsleder 
KTC) 
 
Fraværende: 
Andreas og Rasmus 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat 
Godkendt. Der er rettet i fremmødte. 
 
3. Information fra elevrådet 
Godt arrangement ved husfesten i Hus 3 
I-pad er klar til brug. 
 

 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 
Intet 
 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
   
 
4. Møde med Børn- og Familieudvalget 
Vi tager en kort refleksion over mødet med det politiske udvalg. Giver det 
stof til eftertanke? Er der noget, som skal tages op i skolebestyrelsen? 
 
Mødet kom mest til at handle om inklusion og 
specialundervisningsområdet.  
Det er vanskeligt bagefter at reflektere, for ”vi fik ikke noget”. 
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Det er mange mennesker at samle om så lidt - som skolebestyrelse 
vil vi gerne høres og høre fra andre bestyrelsesmedlemmer – 
måske i mindre grupper. 
 
Der er fællesmøde for skolebestyrelsesformænd i maj på Nyrup 
Skolen, her vil mødet igen blive evalueret. 
 
 

 Det er godt et år siden at skolens hjemmeside blev 
gennemgået af medlemmer af skolebestyrelsen. Er de 
rettelser gennemført? Hvis ikke, hvordan kommer det til at 
ske og hvordan bliver hjemmesiden løbende opdateret i 
fremtiden? 

 
Der er igen brug for revision af siden. Per K vil påtage sig opgaven 
at kontrollere siderne igen med hjælp fra Thomas. 
 
 
5. Aflysning af timer 
Hvordan handler skolen i forhold til aflysning af timer? Er niveauet 
acceptabelt? Skal der udformes særlige principper for 
vikardækning og aflysning af timer? 
 
Det er kun i Hus 3, der kan aflyses timer. 
Der er i 28 uger på 13 klasser aflyst 145 lektioner. Tallet er 
i snit fra 9 til 13 lektioner på en klasse. De lektioner, der er 
aflyst, er primært tysk/fransk, fysik/kemi. Dette er timer, 
der er svære at dække kvalificeret, og især sprogfagene er 
placeret i ydertimer. 
 
 
6. Linjeskole 
Linjeskolefolderen ligger nu klar og forældre er inviteret til 
informationsmøde onsdag d. 21. marts. Hvad betyder det for 
skolen og hvad tænker I som forældre om ideen?  
 
Orienteringshæfte om skolens nye linjer er vedlagt denne 
dagsorden. 
 
16 personer fra skolen har været på besøg på en 
”linjeskole” (Erritsø). 
Herefter har der været afholdt udviklingsmøde for 
”linjeudvalget” og for hele afdeling 3. 
 
Ny inspiration/viden har bevirket, at linjerne fra at være 
rettede mod særlige fag, nu er rettet mod 
undervisningsmetoder, der kan anvendes i flere faglige 
sammenhænge. 
 
Motivationen for at oprette linjer er at skabe interesse og 
grobund for udvikling både hos personale og elever. 
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Skolebestyrelsen har drøftet ”linjeskolens” muligheder og 
er spændt på at følge linjernes udvikling. 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 
 
7. Budgetopfølgning 
Ultimo februar udsendes og gennemgås. 
 
Skolens økonomi udvikler sig som forventet. Alle konti 
følger budgetlægningen – eneste afvigelse er IT og 
inventar, hvor der er et overforbrug. Dette skyldes at nogle 
af de indkøb, der skulle være konteret i december/sidste 
regnskabsår er blevet konteret i dette regnskabsår.     
 
 
8. Meddelelser 

• Skolelederne 
Velkommen til Per fra KTC. 
Nyt fra Per K 
Skoleåret 2012-13 er under planlægning 
Der er evalueret på skoleåret 2011-12. 
Der er udarbejdet lokaleplan. 
Vi afventer elevtal for KTC-elever til næste 
skoleår. 
Vi afventer endeligt elevtal for de nye 7. 
klasser. 
Der skal startes udvikling/uddannelse vedr. 
skolebiblioteket/læringscenter. 
Tanker for inklusion/specialundervisning 
Vi forventer at skulle ansætte flere lærere. 
Nyt fra Per G 
Tilmeldingsfristen til KTC er NU. Det er svært at 
få alle tilmeldinger ind, da optagelsesprøver 
m.v. på andre uddannelser skal afklares først. 
Nye planer er opgradering af fællessamlinger. 
Skemafri onsdag overvejes ændret. 
Det skal tilstræbes at flere KTC-lærere skal 
være KTC-fuldtidslærere. 
• Nyt fra forældremøder/arrangementer 
Der er afholdt møde for nye børnehaveklasser – 
en god dag. 
Dialogmøde for arabiske forældre. Det sættes 
på dagsorden for næste skolebestyrelsesmøde 
at drøfte oprettelse af et ”Internationalt Råd”. 
Der er afholdt trivselsdag med underskrivning. 
Der er afholdt Hus 1 fest for over 800 forældre 
og børn.  
• Pædagogisk råd 
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Der er møde i næste uge. 
• SFO 
• Der har været ”linjeuger” i Hus 1 – disse 

uger forløber rigtig godt, og det giver god 
afsmitning i SFO. 

• Kantinen 
Der er afholdt kantinebestyrelsesmøde. 
Regnskabsåret 2011 er afsluttet. 
Der er 100.000 kr. mindre at overføre til næste 
regnskabsår end i 2010. 
Der vil ske prisstigninger pr. 1. april 2012. 

 
 
9.  Eventuelt 
 
Intet 
 


