
Holbergskolen 
Skolebestyrelsen 

Referat til skolebestyrelsesmødet torsdag d. 01.10.2020 
 

Kl. 17.30 – 20.00.  
 

HUSK AT DER VIL BLIVE SERVERET AFTENSMAD☺ 
 

 
Mødeleder: Michael 
Afbud / Fraværende: Casper, Claus  

 
  

1. Konstituering af ny bestyrelse og gensidig forventningsafstemning. 
Velkommen til nye medlemmer og gamle, kort præsentation af alle rundt om bordet. 
Der er valgt:  
Formand: Michael 
Næstformand: Christian (Chris) 
Adversoriboard (det omgivende samfund, har pt. været aflyst grundet Corona): Jakob K 
Modernisering: Michael, Peter. 
 
Der kommer referat ud omkring skolebestyrelsesmøde, der er ved lukkede punkter 
tavshedspligt, ved lukkede punkter deltager elever ikke. Der tages ikke enkeltsager op, det 
er generelle ting som tages op.  
En gennemgang af skolebestyrelsens mange forskellige opgaver. 
 
Kursus ang. skolebestyrelsen ønskes (skole og forældre), hvis det kan gøres sammen med 
nogle af de andre skoler i Sorø Kommune. 

 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
● Godkendt 

 
3. Orientering fra forældrevalgte 

●  Rengøringsniveauet er oppe på samme standart som før sommerferien. Det har 
været et mindre sygefravær på skolen. Hygiejnen er blevet bedret. Der har gennem 
årene været et ønske om at få en bedre rengøring. Eleverne udtaler at de kan 
mærke en forskel, både på borde og toiletter, en markant forbedring og et stort 
ønske fra eleverne at den højere standart bibeholdes. 

● Skrivelse til kommunalbestyrelsen vedr. det nye budget og renovering af 
Holbergskolen. Den pose penge som ser ud til at blive tildelt over 4 år, det rammer 
ikke moderniseringsforslag C og D. Måske man kunne strække moderniseringen 
over 1 eller 2 år til og derigennem få råd til den ønskede modernisering? Vi er glade 
for at der skal ske noget ang. Holbergskolen, men vi ønsker selvfølgelig at få en god 
modernisering. Bestyrelsen udarbejder en skrivelse. 
 

4. Orientering fra skolens ledelse 
● Ny afdelingsleder (Tue) startet d.d. 
● Orientering om Covid-19 på mellemtrinnet. 

  
 



Holbergskolen 
Skolebestyrelsen 

Eleverne i 4A, 4B, 6B & 6C blev sendt hjem fredag og allerede mandag havde vi 
henholdsvis 7 og 12 elever i de to 4. klasser, da eleverne var blevet testet negative. Der 
var således tale om samtidig analog og virtuel undervisning, der kørte parallelt. Der var 
også enkelte elever i 6. klasserne.  
Alle klasser er tilbage i dag torsdag.  
Der var et forslag omkring, at de omgivende klasser evt. får besked ved skolestart hvis 
nogle klasser er hjemsendte. 
Forslag omkring at der skrives meget klart ud til forældrene på Aula, at ligeså snart der 
er påvist Covid19 så skal der gives besked, også i weekender, aften osv. til Jakob Storm. 
Eleverne kunne godt ønske sig mere tydelighed omkring symptomer og hvornår skal 
man blive hjemme. 
Undervisning virtuelt har været super godt (ved fraværende lærer), dog kræver det at 
nogen lige kigger ind og ser om der er ro og alle følger med. 
 

● Orientering om budgetforlig med samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer. 
Skolerne får 1,25 mio. kr. til holddeling og to-lærerordninger, og disse penge suppleres 
med finanslovspenge til flere lærere, knap 2,2 mio. kr. I alt ca. 3,7 mio. kr. samlet. Der 
er en forventning om, at skolerne bl.a. anvender §16B i fuldt omfang til afkortning af 
skoledagen og to-voksenordninger.  
Yderligere får Holbergskolen og Troldehaven tilsammen ca. 80 mio. kr. til at etablere en 
daginstitution på Holbergskolen, samt at renovere selve skolen hen over de næste 4 år.  
Som en sidegevinst, så er der bevilliget fortsat penge til en naturvejleder i de næste 2 
år, og det også selvom Friluftsrådet har trukket deres andel af bevillingen. Der er 
desuden afsat 10 mio. til det fremadrettet arbejde med en ny hal. 
 

5. Orientering fra personalet 
● Uge 39 naturfagsuge, rigtig fin uge 
● Corona, dejligt med rengøring, dog bliver der brugt mere tid på hygiejne bl.a spritte 

borde af, håndvask, spritte eks. instrumenter af. Der er fra skolebestyrelsens side ikke 
enighed med at det er lærernes opgave at sørge for rengøring. Der bliver derved taget 
tid fra undervisningen. 

 
6. Orientering fra elevrådet 
● Indsatsområder:  

Der skal kigges på skolegården og få ideer til nye ting 
Co2 test i klasselokalerne, vil gerne sende det til politikkerne  
Borde og stole, ønsker bedre møbler 
Tal pænt til hinanden 
Evaluering af naturfagsuge (uge 39) 

 
7. Evaluering af skolebestyrelsens dialogmøde. Det blev talt om nogle af følgende temaer: 

- Manglende cykelskur. 
- Børn der får tidligere fri, særligt på mellemtrinnet. 
- Mobilregler. 
- Skal sendefunktionen i SFO genoprettes? 
- Mulighed for at Chromebook kan blive på skolen. 
- Modernisering af skolen. 
Det manglende cykelskur kunne evt. arbejdes ind i moderniseringsplanen 
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Mobil principper bliver taget op på næste møde. 
Man kan sagtens lade sin chromebook blive på skolen – dog skal man huske lader skal med, 
der skrives ud på Aula. 
 
Udskolingen har idræt hvilket gør at de ofte mister deres frikvarter, men det er svært når 
der er tilsynspligt fra lærerne 
 

8. Skoleplan for Holbergskolen 
Der er indgået en ny arbejdstidsaftale for lærerne, der bl.a. omfatter, at der skal laves en 
Skoleplan for samtlige skoler i dette land.  
Der er et ønske om at både lærere, pædagoger og forældre deltager i at lave skoleplanen. 

 
9. SFO 

Grundet Corona er alt anderledes, men der er fortsat årsplan som hele tiden tilrettes 
retningslinjerne 
Der holdes løbende personalemøder, børnemøder, planlægningsmøder. 
 
Der er hver uge en fast plan over aktiviteter, hvem som er tovholder.  
Aktiviteter: kreative ting, græskar i beton, masker til maskebal, bål, sværd og kamp, fodbold, sfo 
løb med medaljer, julegaver, fedtsten, wellness, hallen og meget mere. 
 
Der er pt. Ingen 3.kl. i juniorklubben, ellers var det op startet med at pigerne mandag, drengene 
tirsdag. Grundet corona holder vi dem mere adskilt. 
 
Der vaskes hænder, sprittes af, og legetøj opdelt i kasser til ugedage. Vi er så meget ude som 
muligt. 
 
Pt. 2 studerende i lønnet praktik og 1 ulønnet. Har ønsket at der næste gang også kommer 2 lønnede 
studerende. 
 
Glæder sig til tidlig sfo næste år, opstart 1. april. Fortsat et stort fælles arbejde med børnehaverne. 
Vi er med til mange møder ang. børn som skal starte hos os på Holbergskolen. 

 
 

10. Sundhed og trivsel 
Udskydes til næste møde 

 
 

11. Trafik 
udskydes til næste møde. 

 
12.  Punkter til næste/kommende møder 

 
 
● Idræt udskoling tidligere fri? 

 
● Revidering af principper 
 
● Principper ang. mobil 

  
 



Holbergskolen 
Skolebestyrelsen 

 
● Skoleplan (Jakob sender skolebestyrelsens visioner som kan drøftes) 
 
● Årshjul gennemgåes  
 
● Sundhed og trivsel (Corona, kost) 
 
● Trafik (bustider, cykelsti langs med den store p plads ved Hallen, ombygning) 
 
● Kommende møder 
 

13. Mødeleder til næste møde: Peter 
 

14. Evt. Spørgsmål ang. hvor referaterne fra bestyrelsesmøderne ligger. Der mangler nogle 
referater, Jakob undersøger nærmere. 
 

 
 
 
Medlemmer:  
Elever: Beatricia 8Y & Emily 7B 
Bestyrelsesmedlemmer: Casper Christiansen, Peter Søndergaard Schwensen, Anne Juul Busch, 
Christian Norup Carlsen, Jakob Krüth, Karina Benfelt Andersen og Michael Riis Becker. 
Suppleanter: Claus Oved Rasmussen, Jess Erkeby Sørensen og Pia Nakel 
Ansatte: Jakob Dahl., Kirsten Truelsen, Mette B. Nielsen og Jakob Storm.  

  
 


