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Skolebestyrelsens	  årsberetning	  for	  skoleåret	  2012/2013.	  
	  
En	  af	  de	  sidste	  opgaver	  skolebestyrelsen	  udfører	  på	  et	  skoleår	  er	  tradition	  tro	  udsendelsen	  af	  
årsberetningen,	  der	  overordnet	  set	  beskriver	  skolens	  virke	  og	  forventninger	  til	  fremtiden.	  
	  
Det	  har	  sandt	  at	  sige,	  været	  et	  meget	  begivenhedsrigt	  år	  for	  folkeskolen	  generelt	  og	  Herredsåsen	  specielt.	  
Rigtig	  mange	  nye	  ting	  er	  sat	  i	  søen,	  nogle	  med	  et	  langt	  forarbejde,	  andet	  med	  noget	  kortere	  
implementerings	  tid.	  
	  
Bevægelseshuset	  på	  Herredsåsen	  bliver	  en	  realitet	  i	  2015.	  Efter	  et	  meget	  langt	  forarbejde	  specielt	  med	  at	  
finde	  pengene	  valgte	  AP	  Møller	  fonden	  og	  lokale	  og	  anlægsfonden,	  at	  støtte	  projektet	  med	  23	  millioner.	  
Kalundborg	  kommune	  investerer	  det	  samme	  beløb.	  Et	  stort	  projekt	  Kalundborg	  kommune	  kan	  være	  stolt	  af	  
og	  en	  ny	  mulighed	  for	  skolen	  på	  Herredsåsen.	  Fra	  skoleåret	  2015/2016	  kan	  skolen	  tilbyde	  
idrætsundervisning	  i	  nye	  rammer	  med	  helt	  nye	  muligheder	  for,	  at	  tilrettelægge	  undervisningen	  med	  nye	  
udfordringer	  for	  elever	  og	  lærere.	  
	  
Hele	  skoleområdet	  har	  i	  dette	  forår	  været	  igennem	  en	  lockout,	  som	  skabte	  store	  udfordringer	  for	  alle	  i	  
samfundet	  specielt	  under	  selve	  lockouten,	  men	  også	  for	  udvalgte	  grupper	  efterfølgende.	  I	  juni	  blev	  der	  
vedtaget	  en	  ny	  folkeskolereform	  med	  start	  i	  skoleåret	  2014/2015.	  Hvilken	  betydning	  det	  viser	  sig,	  at	  få	  for	  
folkeskolerne	  i	  Kalundborg	  kommune	  ligger	  ikke	  fast	  endnu,	  men	  ændringer	  vil	  der	  komme	  for	  både	  
ansatte,	  elever	  og	  forældre.	  
	  
Herredsåsen	  går	  igen	  forrest	  med	  indførelsen	  af	  engelsk	  allerede	  fra	  0	  klasse.	  Der	  har	  tidligere	  været	  tilbudt	  
engelsk	  ved	  afholdelse	  af	  emneuger	  i	  hus	  1,	  med	  stor	  tilslutning	  fra	  eleverne,	  men	  fra	  august	  bliver	  det	  en	  
fast	  del	  af	  skemaet.	  Vi	  er	  sikre	  på,	  at	  langt	  de	  fleste	  børn	  vil	  profitere	  af	  tiltaget	  og	  vi	  forventer	  os	  meget	  set	  
på	  længere	  sigt.	  
	  
Linjeskolen	  blev	  indført	  august	  2012	  for	  de	  nuværende	  7	  klasser,	  hvor	  der	  tilbydes	  3	  linjer.	  Indtil	  nu	  med	  et	  
godt	  resultat.	  Skolens	  filosofi	  er,	  at	  eleverne	  gennem	  større	  valgfrihed	  profiterer	  bedre	  fagligt.	  Konceptet	  
omkring	  linjeskolen	  bliver	  løbende	  tilpasset	  og	  rettet	  til,	  ud	  fra	  de	  erfaringer	  de	  forskellige	  teams	  drager.	  
	  
Erfaringerne	  fra	  Ipad	  årgangen	  (4	  årgang)	  er	  vældig	  gode.	  Alle	  elever	  har	  haft	  et	  meget	  lærerigt	  år,	  hvor	  der	  
efter	  lidt	  indkøring,	  er	  blevet	  anvendt	  flere	  og	  flere	  apps	  til	  at	  understøtte	  undervisningen.	  Også	  her	  vil	  
konceptet	  blive	  udviklet	  hele	  tiden,	  nye	  apps	  vil	  komme	  til	  og	  nye	  indgangsvinkler	  vil	  blive	  taget	  i	  brug.	  
Noget	  vi	  helt	  sikkert	  vil	  se	  mere	  til,	  også	  for	  de	  øvrige	  årgange.	  
	  
6.b	  har	  deltaget	  i	  en	  række	  danseworkshops,	  der	  har	  ledt	  frem	  mod	  en	  opsættelse	  af	  Stravinskijs	  forestilling	  
"Sacre	  du	  Printemps".	  Her	  optrådte	  de	  sammen	  med	  7	  andre	  skoleklasser	  fra	  hele	  landet	  og	  nogle	  
professionelle	  dansere	  fra	  Dansehallerne.	  Det	  hele	  blev	  understøttet	  af	  musikstykket	  opført	  af	  Sjællands	  
Symfoniorkester.	  Som	  noget	  helt	  særligt	  blev	  en	  af	  vores	  elever	  Nicklas	  udvalgt	  til	  at	  have	  hovedrollen,	  som	  
den	  unge	  der	  skal	  ofres.	  
	  
Skolen	  har	  igennem	  skoleåret	  deltaget	  i	  et	  Comeniusprojekt,	  hvor	  vi	  har	  samarbejdet	  med	  en	  skole	  fra	  
Langenlois	  i	  Østrig.	  Lærere	  fra	  vores	  skole	  og	  lærere	  fra	  den	  østrigske	  skole	  udarbejder	  i	  fællesskab	  
undervisningsmateriale	  til	  "den	  internationale	  dimension"	  i	  undervisningen.	  Lærerne	  fra	  Østrig	  var	  på	  
besøg	  i	  Danmark	  i	  efteråret	  og	  de	  danske	  lærere	  har	  med	  ledelsesrepræsentanter	  besøgt	  skolen	  i	  Østrig.	  
Samtidig	  med	  besøgene	  har	  vi	  haft	  cirkus-‐	  og	  dansetrupper	  indlogeret	  fra	  3.	  verdenslande.	  
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SFO'en	  har	  allerede	  indført	  et	  nyt	  system	  kaldet	  "min	  institution"	  til	  at	  registrere	  eleverne	  der	  går	  i	  SFO.	  
Personalet	  bliver	  uddannet	  løbende	  i	  brugen	  af	  det,	  og	  information	  omkring	  systemet	  til	  forældre	  vil	  meget	  
snart	  ligge	  tilgængelig	  på	  intra.	  Systemet	  kan	  meget	  mere	  end	  at	  registrere	  eleverne.	  Beskeder	  omkring	  
legeaftaler	  og	  anden	  information	  vil	  det	  også	  kunne	  anvendes	  til.	  
	  
Trafik	  forholdene	  i	  Herredsåsens	  skoledistrikt	  har	  haft	  meget	  stor	  bevågenhed	  fra	  skolebestyrelsen.	  Der	  er	  
blevet	  udarbejdet	  en	  trafiksikkerhedsplan,	  som	  er	  blevet	  forelagt	  de	  respektive	  myndigheder	  i	  kommunen.	  
Kommunikationen	  har	  været	  en	  smule	  træg,	  men	  vi	  føler,	  at	  der	  er	  ved	  at	  være	  hul	  igennem.	  I	  starten	  af	  
næste	  skoleår	  vil	  der	  blive	  lavet	  trafiktælling	  i	  krydset	  Bredekildevej/Klosterparkvej,	  med	  henblik	  på	  en	  
ændring	  af	  krydset.	  Hvilken	  løsning	  fagfolkene	  kommer	  frem	  til	  vil	  tiden	  vise.	  De	  øvrige	  steder,	  hvor	  vi	  har	  
påpeget	  usikre	  forhold	  for	  eleverne,	  bliver	  ikke	  glemt	  og	  skolebestyrelsen	  vil	  fortsat	  have	  fokus	  på	  området.	  
	  
Skolefodbold	  har	  traditionen	  tro	  været	  i	  fokus,	  og	  i	  dette	  skoleår	  har	  både	  drenge	  og	  pigeholdet	  klaret	  sig	  
godt	  med	  mange	  gode	  kampe.	  Det	  var	  dog	  pigeholdet	  der	  nåede	  længst	  afsluttende	  med	  finalen	  mod	  
Kjellerup	  skole	  på	  Århus	  stadion.	  Pigerne	  fra	  Kjellerup	  viste	  sig,	  at	  være	  for	  stærke	  for	  vore	  piger,	  men	  de	  
faldt	  aldrig	  igennem	  og	  leverede	  en	  flot	  indsats.	  
Vi	  kan	  alle	  være	  stolte	  af	  pigerne.	  De	  er	  med	  til	  at	  sætte	  Herredsåsen	  på	  landkortet	  og	  inspirere	  andre	  til	  at	  
yde	  deres	  bedste.	  Det	  betaler	  sig!	  
	  
Skolen	  vil	  gøre	  en	  ekstra	  indsats	  for	  bevægelse.	  Det	  vil	  man	  blandt	  andet	  se	  ved	  nye	  legetårne	  opsat	  ved	  
hus	  1.	  På	  skolen	  vil	  der	  desuden	  komme	  til	  at	  foregå	  mere	  dans	  i	  næste	  skoleår.	  Skolen	  har	  søgt	  og	  fået	  
støtte	  til	  "Projekt	  dans	  på	  Herredsåsen"	  der	  gør,	  at	  vi	  kan	  ansatte	  en	  person	  til	  at	  varetage	  opgaven.	  Det	  ser	  
vi	  meget	  frem	  til.	  
	  
Skolen	  deltager	  i	  "Ny	  Nordisk	  Skole"	  i	  et	  samarbejde	  med	  daginstitutionerne	  på	  åsen.	  "Ny	  Nordisk	  Skole"	  
drejer	  sig	  blandt	  andet	  om,	  at	  nedbryde	  den	  negative	  sociale	  arv	  og	  øge	  gennemførelsen	  af	  
ungdomsuddannelserne.	  Det	  forsøges	  gjort	  ved,	  at	  løfte	  fagligheden,	  få	  bedre	  sammenhæng	  mellem	  
teori/praksis	  og	  øge	  respekten	  for	  den	  enkelte	  og	  fællesskabet.	  Ledere,	  lærere	  og	  pædagoger	  har	  en	  central	  
rolle	  hvor	  valg	  af	  metoder,	  viden	  fra	  forskning	  og	  erfaringer	  fra	  praksis,	  vil	  være	  centrale	  elementer.	  
	  
Skolebestyrelsen	  på	  Herredsåsen	  ønsker	  alle	  ansatte,	  elever	  og	  forældre	  en	  god	  sommerferie.	  Vi	  ses	  igen	  til	  
august,	  når	  et	  nyt	  skoleår	  tager	  sin	  begyndelse.	  
	  
	  
På	  skolebestyrelsens	  vegne	  
	  
	  
Max	  M.	  Hansen	  
Skolebestyrelsesformand	  
	  


