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DATO 
4 marts 2011 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Onsdag, den 23. februar 2011 klokken 19.00-21.00.  
 
Sted: Mødelokale 1+2. 
 
Medlemmer: Dorte Reimer Ørsberg, Max Møller Hansen, Pia 
Marcher Østergaard, Jette Tranberg, Thomas W. Jensen, Betina 
Lundsgaard-Nielsen, Rasmus Jørgensen, Mette Thomsen, Claus 
Ibsen, Camilla Sørensen og Oliver Hillersborg 
 
Sekretærer: Bente Petersen og Per Kensø. 
 
Gæster: Solveig Hansen (SFO-leder), Lisbeth Drejer 
(Læsevejleder).   
 
Fraværende:  
 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

o  Der ændres i punkternes rækkefølge så elevrådet får 
taletid først (punkt 9). 

o Pkt. 6 behandles før pkt. 4.  
 
2. Godkendelse af referat. 

o De uddelte bilag sendes ud til alle sb.medlemmer, så 
alle har disse elektronisk. 

o Det på sidste møde udsatte punkt kommer først på 
ny dagsorden i marts.  

o  
3. Information fra elevrådet 
 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING 
 
Intet 
 
 
 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
   
4. Ordblindestrategi i høring 
Der foreligger forslag til ordblindestrategi (dysleksistrategi). 
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En gruppe fagpersoner har udarbejdet et fagligt oplæg til 
ordblindestrategi. Oplægget er inddelt i tre indsatser: Den forebyggende 
indsats, den foregribende indsats og den indgribende indsats. 
Oplægget har været drøftet på skoleområdets fagrådsmøde den 12. januar 
2011, hvor en række ledelsesmæssige og økonomiske tilgange har været i 
fokus. 
 
Hvad angår den forebyggende indsats forudsættes indsatsen at kunne 
afholdes indenfor skolernes egne ressourcer, idet skolerne prioriterer at 
etablere netværk for børnehaveklasselederne. 
Hvad angår den foregribende indsats forudsættes indsatsen at kunne 
afholdes indenfor eksisterende ressourcer, idet skolerne prioriterer 
kompenserende IT, test og tidlig læseindsats indenfor egne ressourcer. 
Hvad angår den indgribende indsats forudsættes, at den særlig 
tilrettelagte læseundervisning afholdes på egen skole, idet de af 
støttepuljen tildelte midler til ordblindeundervisning på enkelte skoler 
fremover anvendes til opstart af KIK-kurser (Kompenserende It Kursus), 
som yderligere tænkes udvidet senere, mens forslaget om dysleksiklasser 
yderligere beskrives og økonomivurderes for senere implementering. 
 
Undervisningschefen foreslår: 

- At ordblindestrategien danner grundlag for indsatsen på området 
med virkning fra 1. august 2011 for de dele af forslaget der 
vedrører skolerne egenindsats, herunder prioritering af 
børnehaveklasseledernetværk. 

- At de ordblindetimer der ydes af puljen til støttetimer til skolerne 
omlægges til de i forslaget omtalte KIK-kurser, svarende til et 
omfang af ca. én lærerstilling i skoleåret 2011-2012. 

- At KIK-kurserne søges udbygget med virkning fra skoleåret 2012-
2013. 

- At dysleksiklasser (D.klasser) søges etableret med virkning fra 
skoleåret 2012-2013. 

 
Ovenstående er kopieret fra Børn og Familieudvalgsmødet i 
starten af februar. Vedlagt er Ordblindestrategi som bilag. Denne 
er sendt i høring i bestyrelserne. Vi skal udforme et høringssvar. 
 
Der er generel stor tilfredshed med materialet. Der dannes 
en gruppe, der udarbejder forslag til høringssvar. Mette, 
Pia, Per og Jette. Alle kan sende noter til gruppen. 
 
 
 
5. Revidering af principperne  
Behandling og revidering af principperne: 1.7.6,   1.7.7  og 1.7.8. 
Se bilag fra januarmødet. 
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1.7.6: 
o 4 ordet formeres ændres til dannes. 
o 7 ordet klasselærerne ændres til lærerne. 
o 2 ordet faguddannede ændres til lærere med liniefag 
eller tilsvarende kompetencer. 

o 8 tankestreg gøres til en bindestreg. 
 
1.7.7: 

o Ingen ændringer. 
 
1.7.8: 

o 1 slettes. 
 
 
 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 
6. Orientering om skolens håndtering af ordblinde 
Specialundervisningskoordinator og læsevejleder Lisbeth Dreyer 
orienterer. 
Tak til Lisbeth for fint oplæg.  
Det overvejes om sb ville kunne yde forældre til forældre 
hjælp i forbindelse med ordblinde. 
Læsevejlederen opfordres til at skrive lidt om, hvad der 
konkret gøres for børn med dyslektiske vanskeligheder her 
på SPH. 
 
7. Budgetopfølgning 
Gitte udsender økonomioversigt.  
Taget til efterretning. 
 
8. LP-modellen - status 
Alle LP-grupper er ved at afslutte E-learning. 
Der er foretaget en kortlægningsundersøgelse. Resultatet 
afventes. 
 
 
9. Meddelelser 

• Elevrådet 
1. Arbejder med planlægning af skolefest. 
Teamaet er sort/hvid fest d. 10. marts. 

2. Emnet forældresamarbejde genoptages efter 
festen. 

3. Ønske om at bruge Ulshøjhallen i 
frikvartererne. 

4. Billeder af afgangselever. 
5. 9. klasserne vil gerne udsmykke Hus 3. 
6. Ønsker om små "ture" til erstatning for den 
"sparede" lejrskole. 
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7. Der ledes efter en løsning så man ikke får 
våde tæer,  når man går fra hus til hus. 

 
• Skolelederne 
1. Ledelsen har været på kommunal 
ledelseskonfence om rummelighed. 

2. Specialundervisningsarbejdsgrupper i 
kommumalt regi. 

3. "Fremtidens folkeskole" som tema. 
4. Elevtalopgørelse-ingen sammenlægning. 
5. Der bliver 5  7. klasser. 
6. 69 børn indskrevet i kommende bh.klasser. 
7. Besøg af arabisk TV m.fl. vedr. innovation. 
  
• Pædagogisk råd 
1. Intet møde siden sidst. 
 
• SFO 
1. 3 nye medarbejdere er startet. 
2. Projekt "ungarbejdere" er startet igen. 
3. SFO 2 har været drøftet politisk, men skal 
drøftes videre. 

 

• Kantinen 
1. Intet møde siden sidst. 

 
10. Eventuelt 

o Forslag til fremtidigt punkt: Sikkerhed vedr. IT evt. 
pdf-filer. 

o Årsberetning for sb. 
o Ønske om forældrearrangement - punkt til 
dagsorden. 

o Ny mødedato for næste møde d. 24. marts erstattes 
med 28. marts 19 – 21. 

o Mandag  14. marts 19 – 21.30 møde for alle SB 
medlemmer i Gørlev. 

o "Værktøjskasse"-møde. 
  


