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DATO 
21. november  2013 

JOURNAL NR. 
 

SAGSANSVARLIG 
Max M. Hansen/Per Kensø 

SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN 

 
 

Referat 
Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen  
Torsdag, den 14. november 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, Søren Schultz, Marianne Labuz, Charlotte 
Ebdrup samt elevrepræsentanter Annika og Magnus. 
 
Sekretærer: Bente Petersen og Per Kensø. 
 

Gæster: Solveig Hansen (SFO-leder) 
 
Fraværende: Dorte Reimer Ørsberg, Betina Lundsgaard-
Nielsen, Rasmus Jørgensen, Søren Schultz og 
elevrådsrepræsentant Magnus. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenspunkt vedr. kvalitetsrapporten indsættes før 
meddelelser. 

 
2. Godkendelse af referat 

Godkendt. 
 
3. Information fra elevrådet 

Der er afholdt møde. Intet at bemærke. 
 

 
 

PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING 
 
Intet 
 
 
 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 
 
4. Folkeskolereformen 
Per Kensø giver et oplæg om folkeskolereformen. Derefter lægges 
der op til en drøftelse af bestyrelsens rolle i det fremadrettede 
arbejde med den nye folkeskolereform. 
Temaet vil blive drøftet løbende.  
Powerpointoplæg lægges ved når referatet sendes ud.  
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5. Kantinen 
Troels har på baggrund af henvendelser ønsket, at vi drøfter 
kantinens udvalg af madvarer samt betjeningssituationen. 
Troels udarbejder et forslag til kantinebestyrelsen vedr. en 
spørge / brugerundersøgelse. 
 
 
 
6. Rekruttering af SB-repræsentanter til valget 
Forsættelse af drøftelsen fra tidligere møder. 

• Der arrangeres et møde, hvor forældre kan få 
oplysninger om SB-valget op til jul 

• Der arrangeres et møde i januar med et oplæg og 
børnepasning vedr. samme. 

 
 
 
 
 
 

PUNKTER TIL ORIENTERING 
 
 

7. Budgetopfølgning 
Ultimo oktober udsendes af Gitte og gennemgås. 
Vi forudser et mindre underskud generelt. 
 
8. Meddelelser 

• Skolelederne 
o Skolelederne har været til mange møder 
o Udvalg ser på bustider 
o SFO skal gennem ændringer 
o Fejlmeldinger i pressen vedr. udklægning af 

erhvervs/iværksættere. Skolen på 
Herredsåsen får 0 i score – men der er en fejl i 
statistikken – undersøgelsen dækker årgange, 
der slet ikke har gået på skolen – men både 
Ulshøjskolen og Munkesøskolen er højt 
placeret. Ulshøjskolen er på Danmarks Top 10 
22.20 vil TV2 ØST berigtige at skolen ikke er 
svag på denne score. 

 
• Formanden 

o 3 formænd deltager i stort kommunalt møde 
o Der skulle være foretaget trafikoptællinger 
o Niels Erik Dandanel er tovholder på sagen vedr. 

vores hal. Per skriver et brev om at få sagen 
opprioriteret 

o Temahæfte / folder om inklusion. 
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• Nyt fra forældremøder/arrangementer 
o Der er indkaldt til besøg af kommende 

børnehaveklasseforældre. 
 

• Pædagogisk råd 
o Temadag om folkeskolereformen. 
 

• SFO 
o Rollespil 
o Ressourcerne er lagt ud – besparelse / 
nedskæring 1,5 stilling 

o Fredag den 30. november – juledag i SFO 
 

• Kantinen 
o Der har ikke været kantinebestyrelsesmøde 
siden sidste sb-møde. 

 
 
9.  Eventuelt 

Intet. 
 


