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DATO 
4. maj 2011 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Tirsdag, den 26. april 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)   
 
Fraværende: Rasmus Jørgensen, Camilla Sørensen og Oliver 
Hillersborg. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

 
2. Godkendelse af referat 

Godkendt 
 
3. Information fra elevrådet 

Skolebestyrelsesmedlem deltager på næste 
elevsrådsmøde, hvor skole- hjem- samarbejde er tema, 
samt kampagnen: " Vores børn". 

 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 
4. Høring vedr. ferieplaner 2012/2013 og 2013/2014 
Som bilag er forslag til ferieplaner udsendt fra det politiske udvalg. 
Eneste kommentar fra ledelsen er, at vi på Herredsåsen har 
tradition for at afholde lærermøde om mandagen inden vi starter 
op efter sommerferien, hvorfor vi gerne så fridagen i forbindelse 
med grundlovsdag i 2014 lagt i forlængelse af sommerferien i  
august 2013. 
Skolebestyrelsen ønsker at støtte op omkring medudvalgets 
beslutninger / udtalelser. 
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5. Høring vedr. SFO-lukkedage 
Som bilag er oplæg til præcisering af lukkedage i SFO. 
Undervisningschefens indstilling er en klar ændring af praksis på 
SFO-området, der vil medføre en ringere bemanding på øvrige 
åbningsdage, hvor der er mange børn. Ifølge oplægget skal alle 
SFO'erne i så fald holde åbent mellem jul og nytår (selv nytårs 
aftens dag). Desuden skal vi til at holde koordineret åbent op til 
påske og dagen efter Kristi himmelfart. 
Der udarbejdes et høringssvar v. Per Kensø. Rundsendes til 
kommentarer.  
 

• I forbindelse med høringssvar drøftes holdninger, 
mens andre udarbejder høringssvar efterfølgende, 
som så kan kommenteres inden fremsendelse. Der 
laves noter på mødet af den person, der skriver 
høringssvaret. Tilbagemelding fra S.B. medlemmer 
ønskes – skoletilbagemelding sker v. Per. 

  
 
 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
   
6. Arbejdet i skolebestyrelsen  
På baggrund af drøftelsen under evt. på det forrige 
bestyrelsesmøde drøftes rammerne og indholdet af 
skolebestyrelsesarbejdet. Hvilket arbejde lægges på møderne, og 
hvilket arbejde må uddelegeres i arbejdsgrupper. 

• Færre punkter til drøftelse. 
• Meddelelser information – skrives ud. 
• Møde og slippetider skal overholdes (2 timer pr. 

gang) ellers efter aftale. 
• 10 møder pr. år. 

 
 
 
7. Revidering af principperne  
Arbejdet med revidering af principper for skole/hjem-samarbejde 
fortsættes. 
 Vedr. principper eller andet ville det være godt med 
"langtidsplanlægning" dvs. spredning over tid afh. af andre 
punkter. 
 
Pkt. 1.7.4: 
 
Pind 5: Lærerne udarbejder årligt en elevplan som oplæg til 
skole- / hjemsamtaler. 
 
Pind 6: Der afholdes hjemmebesøg i 1. klasse. 
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Pind 7: Skolebestyrelsen arrangerer hvert år en temaaften 
for klasserådsrepræsentanter. Her aflægger formanden 
skolebestyrelsens årlige beretning, der på forhånd er 
udsendt til alle hjem og til personalet. 
 
 
 
8. Oplæg til inddragelse af forældreråd. 

 
Max har udsendt oplæg til inddragelse af forældreråd. Der ønskes 
kommentarer og kvalificering af oplægget. 
Ros til oplægget. 
Fint at det er "husdelt". 
 
 
 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 
 
9. Budgetopfølgning 
Gitte udsender økonomioversigt. 
Taget til efterretning.  
 
 
 
10. Meddelelser 

1. Skolelederne 
• 397.000 kr fra Integrationsministeriet til et 

skole- hjem- vejlederprojekt. 
• Skoleårets planlægning starter nu. 
• Skolevideo er optaget. 

 
2. Pædagogisk råd 

• Intet at bemærke. 
 

3. SFO 
• Børn og familie har besluttet ikke at ændre på 

strukturen p.t. 
 

4. Kantinen 
• Intet at bemærke. 

 
 
11.  Eventuelt 

Ansøgninger til fonde. 
 
 

  


