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Referat af skolebestyrelsesmødet tirsdag d. 03.11.2020 
 

Kl. 17.30 – ?.  
 

HUSK AT MØDET BLIVER VIRTUELT☺ 
 

 
Mødeleder: Peter 
Afbud / Fraværende:  

 
  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
● Godkendt 

 
2. Orientering fra forældrevalgte 

● Skrivelse til kommunalbestyrelsen vedr. det nye budget og renovering af 
Holbergskolen.  

o Michael får snart sendt brevet afsted til kommunalbestyrelsen.  Han har 

endnu ikke færdiggjort det.  
● Brev til formanden fra lærer i fase 2.  

o En del lærere i fase 2 blev støt over den bemærkning der faldt på 
skolebestyrelsens dialogmøde fra én forældre. Der blev det antydet, at der 
var uro og børn der løb larmende rundt på gangene. Læreren har i brevet 
beskrevet en hverdag hvor der foregår en masse læring og bevægelse 
samtidig ude i skolegården. 

o Michael skriver en kvittering til læreren og takker fra brevet.  
o Jakob skriver ud til alle forældre i næste forældrebrev med nogle af de 

pointer som læreren ridser op i sit brev.  
 

3. Orientering fra skolens ledelse 
● Corona update 

o Jakob Storm er pt. hjemme med corona symptomer. Han er dog heldigvis så 
frisk, at han kan deltage i aftenens møde.  

o Skolen er indtil videre gået rimelig fri af corona. Læreren fra mellemtrinnet der 
har haft corona har sidenhen fået en negativ antistoftest.  

● Kursus fra Skole & Forældre 
o På sidste møde blev det drøftet, om vi skulle holde et møde gennem ”skole og 

forældre”.  Dette er en mulighed i slutningen af januar med Stenlille skole og 
Ruds Vedby Skole. Der er flere forskellige slags kurser der udbydes online. Der 
er flere moduler at vælge imellem. Der er både et heldagskursus og flere 
to-timers kurser. De korte online kurser på 20minutter er gratis og man kan 
tage dem når man vil.  De kan godt tages individuelt.  
Jakob snakker videre med de to andre skoler og hører hvad de andre ønsker. 
Der overvejes noget omkring ”samarbejde”. Der er et ønske fra et par i 
bestyrelsen om et heldagskursus. Det går Jakob ligeledes videre med. 
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4. Orientering fra personalet 
● D.5.10 er det lærernes dag. Her er der et ønske fra lærerne om et lille ”tillykke”/”godt 

gået” fra ledelsen og skolebestyrelsen. Gerne et lille opslag på Aula. Jakob Dahl lover at 
give Michael besked om dagen i god tid til næste år, så finder han ud af at gøre noget.  

● Der er pt. gang i de virtuelle skole-hjem-samtaler. Jakob Dahl fortæller, at han oplever 
at det giver børnene en anden form for trykhed når samtalerne foregår virtuelt og 
børnene sidder i trygge rammer derhjemme.  

 
5. Orientering fra elevrådet 
● Der har netop været afholdt elevrådsmøde hvor en fra legepladsfirmaet Kompan var på 

besøg. Eleverne havde flere forslag med til at forny de to skolegårde i udskolingen og 
på mellemtrinnet. Det er noget der arbejdes videre med.  

 
6. Evaluering af Forretningsordenen 

● Christian har tidligere i dag sendt forslag ind til ændring af forretningsordning.  
Christian ønsker en ændring i forhold til godkendelse af referatet.  
På næste bestyrelsesmøde prøver vi, forsøgsvis, at lave referat i docs på google 
drev, således at alle bestyrelsens deltagere kan følge med i referatet mens det 
skrives på selve mødet. Så må vi se om det også skal læses op. 
Referatet godkendes stadig endeligt på næstkommende bestyrelsesmøde. 

 
7. Evaluering af årshjulet  

● Jakob Storm gennemgår skolebestyrelsens årshjul. Vi fortsætter med at bruge det 
uden ændringer.  

 
 

8. Revidering af principper  
● Jakob Storm fortæller kort om de 11 principper der er i skolebestyrelsen.  
● På næste møde tages princippet om mobiltelefoner op. 

 
Se bilag 
 

9. Skolebestyrelsens visioner for Holbergskolen  
For 5-6 år siden udarbejdede skolebestyrelsen nogle visioner på Holbergskolen. Dem 
aftalte vi på sidste møde, at vi skulle genbehandle, for at se om de stadig er gældende. De 
er: 
 

● Vi er fagligt kompetente, omsorgsfulde og nærværende voksne. 
● Vi fokuserer på børnenes kompetencer og potentialer. 
● Vi har en anerkendende tilgang til i mødet med det enkelte barn og dets forældre. 
● Vi sikrer en høj faglighed i et kreativt og innovativt udviklings- og læringsmiljø. 
● Vi sikrer inklusion af børn med særlige behov – såvel sårbare børn som særligt 

ressourcestærke børn. 
● Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret og sikrer forebyggelse og tidlig indsats. 

Vi bruger dem på skolen bl.a. som en del af vores kommende Skoleplan (bilag), og vil derfor 
gerne sikre os, at skolebestyrelsen stadig står inde for visionerne, og at vi i et rimeligt omfang 
forstår dem ens.  
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Ledelsen og lærernes TR er i øjeblikket i gang med at arbejde med den kommende skoleplan. 
Derudover blev hele personalegruppen inddragen på sidste personalemøde i form at input til 
skoleplanen.  
 
Det store flertal i skolebestyrelsen synes de 6 punkter er fine og dækkende. Chris vil gerne 
prøve at starte op på nogle beskrivelser på google drev. Disse beskrivelser er muligvis 
uddybende i forhold til de 6 punkter.  Her kan folk i bestyrelsen så byde ind med tilføjelser. 
Chris giver besked til Jakob Storm, når visionen er klar til at komme på et møde igen.  
Ordret ”sikrer” i punkt 5 skal ændres til noget andet. Evt. ”Arbejder med”?  

 
10. Sundhed og trivsel 
● Der er fra skolebestyrelsen glæde over, at reglerne med sprit og håndvask overholdes i 

skoledelen. Der er dog en oplevelse at, at disse retningslinjer ikke overholdes i SFO. 
Skoleledelsen undersøger. 

● Sund-skole-netværket er der ingen fra skolebestyrelsen der har mulighed for at deltage 
i, da det ligger i almindelig arbejdstid.  

● En kort snak om bevægelse i undervisningen. Skolen har en bevægelsesvejleder, der er 
rundt i alle teams og vejleder og støtter lærerne i hvordan de kan integrere bevægelse 
som en del af deres undervisning.  

● Hvordan ser det ud ift. kostpolitikken? 
Jakob Storm gennemgår kostpolitikken på Holbergskolen.  Det er pt. ikke muligt at købe 
noget på skolen pga. corona. 8.klasses skolebod er suspenderet. Skolemælksordningen 
kører stadig.  
Det føjes ind i kostpolitikken, at forældrene får en besked på Aula, hvis det opdages, at 
eleverne eksempelvis har slik, chokolade og sodavand med.  Ligeledes beder lærerne 
eleven om at putte det tilbage i tasken.  
 

11. Trafik 
Bustider, cykelsti langs med den store p plads ved Hallen, renovering 
● Hvis vi har ønsker til ændrede bustider har vi mulighed for at sige det til busselskabet. 

Der er dog ikke mulighed for at ændre tiderne for kortere perioder ad gangen. 
Der har på et tidligere møde været snak om et cykelskur ved indskolingen. Dette skal 
tænkes ind i den kommende renovering af skolen. Det tages med videre i 
renoveringsgruppen. Det samme gøres med ny cykelsti.  

● Det bliver nævnt, at der er nogle enkelte drenge fra de store klasser der kører stærkt på 
knallert på Sømosevej og omkring skolen.  Skolen har allerede for 8-10 dage siden fået 
en henvendelse fra en forældre om problemet og ledelse har taget hånd om det. Det 
foreslås fra bestyrelsen, at der kommer én ud og holder et oplæg for de store elever 
om trafik og sikkerhed. Evt. landbetjenten.  
 

 
12.  Punkter til næste/kommende møder 

 
● Principper ang. mobil 
● Idræt udskoling tidligere fri  
● Kvalitetsrapport 
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13. Mødeleder til næste møde: Anne 
 

14. Evt.  
 

 
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, Peter Hjort og Jakob Storm.  

  
 


