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11. september  

 
Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
 

Den 3. september var der foredrag, skolebestyrelsens dialogmøde og efterfølgende valg til 
skolebestyrelsen. Vi var ca. 80 mennesker samlet til dialogmødet, hvor vi, der arbejder på 
Holbergskolen, også var til stede. Det gjorde, at der var mulighed for, at der kom en mere direkte 
dialog mellem bestyrelsen, alle jer øvrige forældre og personalet. Tak for det. 
 
Den nye skolebestyrelse 
Som bekendt var der også valg til skolebestyrelsen, hvilket for første gang i mands minde var ved 
at udløse et kampvalg, da der var 5 forældre til 4 bestyrelsesposter. Vi fik dog fordelt posterne i 
mindelighed, og de nye bestyrelsesmedlemmer er herefter: 
 
Nyvalgte for perioden 2020-2022: 
Casper Max Christiansen (tidl. suppleant), far til Malou i 5Y, Frederik i 2A og Mathilde i 0. klasse. 
Peter Søndergaard Schwensen (tidl. suppleant), far til Anton i 2A. 
Anne Juul Busch, mor til Alma i 2B 
Christian Norup Carlsen, far til Seline i 6C og Simone i 3B. 
 
Yderligere blev Claus Oved Rasmussen, far til Caroline og Josefine i 0. klasse valgt til 1. suppleant, 
Jess Erkeby Sørensen (tidl. næstformand), far til Maja i 7A og Mads i 9A valgt til 2. suppleant og Pia 
Nakel (tidl. bestyrelsesmedlem), mor til Andreas i 6A og Mathias i 4A valgt til 3. suppleant. 
 
Endvidere var følgende allerede valgt til skolebestyrelsen for perioden 2018-2022: 
Michael Riis Becker, far til Sara i 7C og Nadja i 8C 
Karina Benfeldt Andersen, mor til Caroline i 7B og Mathilde i 9A 
Jacob Krüth, far til Karoline i 6C og Mathilde i 8X. 
 
På næstkommende bestyrelsesmøde til skolebestyrelsen konstituere sig selv med formand- og 
næstformands posterne.  
 
Fremadrettet vil der være valg til skolebestyrelsen hvert 2. år grundet ny lovgivning. 
 
Herfra skal der lyde en stor tak til næstformand Jess Erkeby Sørensen (der fortsætter som 
suppleant), Pia Nakel (der ligeledes fortsætter som suppleant), Betina Rasmussen og Stinne 
Søemosegaard for deres årelange engagement i skolebestyrelsen.  
 
Ny afdelingsleder til fase III og ny viceskoleleder 
Som tidligere oplyst, så har vi annonceret efter en ny afdelingsleder, og her fik vi 27 ansøgninger, 
hvoraf ca. halvdelen på papiret var kvalificeret. I ansøgerfeltet var der adskillige nuværende 
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afdelingsledere, viceskoleledere, vejledere og lign. En skilte sig i særdeleshed ud fra mængden, og 
vi kan med glæde meddele, at Tue Ødegaard pr. 1. oktober bliver ny afdelingsleder her på 
Holbergskolen. Tue er 37 år gammel, et rigtigt naturfagligt menneske, der både er talent- og 
matematikvejleder og har arbejdet på en skole i Næstved igennem de sidste 12 år. Tue er 
bosiddende i Sorø og kommer bl.a. med særdeles lovende referencer. Tag godt imod Tue. 
 
I forbindelse med at vi skal have ny afdelingsleder, så udnævner vi også vores nuværende 
afdelingsleder i fase II, Peter Hjort, til viceskoleleder. Der skal lyde et stort tillykke til Peter herfra.  
 
Mobiltelefonprincipper 
I forbindelse med skolebestyrelsens dialogmøde, der blev det bl.a. bragt på banen, at der er 
ønsker om noget, som kunne minde om en mobiltelefon fri skole. På selve dialogen, til mødet, der 
kunne vi på skolen, måske få den mistanke, at de nuværende principper ikke er helt præsent. De 
nuværende principper er, indtil de evt. bliver lavet om som følger: 
 

1. Brug af mobiltelefon må ikke være til gene for undervisningen. Det betyder, at eleverne 
ikke må have deres mobiltelefon tændt i timerne, og at de skal opbevares i elevens 
skoletaske /  opbevaringskasse. 
Mobiltelefonen må dog godt, med den enkelte lærers godkendelse, anvendes i specifikke 
og relevante undervisningsforløb.  

2. Eleverne i Fase II & III har tilladelse til at anvende mobiltelefon i frikvartererne. 
3. For alle andre elever gælder, at mobiltelefon ikke må anvendes i skole- og SFO-tiden på 

skolens område. 
4. Overtrædelse af ovenstående betyder, at mobiltelefonen inddrages, placeres i en lukket 

kuvert påført dato, elevens navn og klassebetegnelse. Kuverten  opbevares i skolens 
pengeskab. Mobiltelefonen kan afhentes på skolens kontor. 

5. Hvis forældrene har behov for telefonisk kontakt med deres barn, er man meget 
velkommen til at kontakte skolens kontor, tlf. 58 20 05 30.  

 
Corona retningslinjer 
Som man formentlig ikke kan have undgået at opdage via pressen, så er der for tiden en 
opadgående smittekurve for Covid-19 i Danmark, og på en række skoler, herunder også 
Pedersborg Skole, der bliver klasser, årgange eller sågar hele skoler for tiden lukket ned. Det vil vi 
meget gerne undgå her i Dianalund, så vil vi bede om, at alle omkring skolen er ekstra 
opmærksomme på hygiejne, afstand og evt. Corona symptomer. I det tilfælde at nogen med 
tilknytning til skolen får konstateret Covid-19, så skal vi vide det hurtigst muligt. 
 
Vi fortsætter på skolen, som hidtil med indgang for fase I & II via havedørene, 
håndvask/afspritning og afstand i det omfang det er muligt for at få en skolehverdag til at hænge 
sammen. Det betyder også, at nogle sociale arrangementer vil blive aflyst og i den forbindelse må 
vi desværre meddele, at Halloween festen i SFO bliver aflyst for i år. 
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Naturfagsuge i uge 39 
I uge 39 er der omlagt uge på Holbergskolen, der står i naturfagenes tegn. Eleverne møder alle 
dage fra 08.20 - 13.15 og vil blive placeret i en række forskellige værksteder, hvor de skal arbejde 
med naturfag. 
 
For 9. klassernes vedkommende, der skal alle elever til ZBC i Slagelse og have valgfagsundervisning 
i enten Byggeri eller Madkundskab. I uge 49 bytter 9. klasserne hold, således at dem, der havde 
Byggeri i uge 39, skal have Madkundskab og visa versa.  
 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Skoleledelsen på Holbergskolen 

 

  


