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Skolebestyrelsen 

Dagsorden til skolebestyrelsesmødet onsdag d. 04.03.2020 
Kl. 18.30 – 21.00  i mødelokalet på 1.sal i administrationsbygningen 

 
 
Mødeleder: Jess 
Afbud / Fraværende: Peter, Jakob K,  

 
  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
● Godkendt 

 
2. Motion og bevægelse ved Ninette (Bevægelsesvejleder) 

Motion og bevægelse i undervisningen skal kollegerne inspireres til, andre skoler i Sorø 
lytter også meget til, hvordan vi gør på Holbergskolen. Bevægelsesvejleder bliver 
efterspurgt meget blandt kollegerne. Vi abonnerer på forskellige aktivitetskasser, så der 
kommer nye aktiviteter til jævnligt. Vejlederen kommer også i undervisningen og viser 
forskellige aktiviteter til inspiration for lærere og elever. Man skal også bruge fantasien til 
bevægelse i de allerede eksisterende rammer. Der er en hjemmeside til understøttelse af 
ovenstående. ”ATIB.dk” og legehjul.dk hvor eleverne via et lykkehjul lander på forskellige 
brainbreaks. 
 
 

3. Orientering fra forældrevalgte 
● Nyt fra moderniseringsgruppen: Det forlyder, at renoveringen/moderniseringen af 

Holbergskolen afventer politisk behandling. Der er tilsyneladende nu 3 nye 
scenarioer.  
A: Hvor der bliver renoveret for de 2 mio. kr., der årligt af afsat i budgettet.  
B: Hvor der er en lidt større renovering, såsom nyt tag, men det er uvist, hvor stor 
denne renovering er.  
C: Hvor der bliver lavet en egentlig modernisering af Holbergskolen. 
Moderniseringen skal vist nok tage udgangspunkt i arkitekternes scenario 1, men 
bestyrelsen ved det reelt ikke, da bestyrelsen ikke er blevet inddraget.  
 
Derudover ser det forløbeligt ud som om etableringen af Troldehaven skal ske i 3. 
kvartal 2020, men ifølge TMD er det meget afhængigt af, hvilken model af 
ovenstående renovering/modernisering af Holbergskolen, der bliver politisk 
vedtaget. 
 
Forældrerepræsentanterne føler sig helt afkoblet i processen p.t. og det endda 
selvom, at det netop er dem som har startet processen med modernisering af 
Holbergskolen. Dette bestyrkes samtidig af, at de tre ovenstående scenarier ikke 
engang er fremsendt skriftligt og kun efter anmodning fik bestyrelsen en mundtlig 
orientering. Det finder forældrerepræsentanterne særdeles utilfredsstillende og 
betragter det som en bevidst forhaling af processen. Såfremt processen kun 
munder ud i en renovering af Holbergskolen kan forældrerepræsentanterne ikke 
støtte op om idéen i, at Troldehaven kan og skal flytte ind.  

 
4. Orientering fra skolens ledelse 

  
 



Holbergskolen 
Skolebestyrelsen 

● Ny praksis omkring, at skolebestyrelsens referater bliver sendt til BUU umiddelbart 
efter mødets afholdelse, således at dialogen med BUU kan blive mere rettidig og 
direkte. Ændringer til referaterne vil så fremgå af det efterfølgende referat. 

● Orientering om opsigelse/afskedigelse. 
Vi har en opsigelse og har pt. en proces med afskedigelser, der i særdeleshed bunder i 
udfordringer med den udvidede specialundervisning. Processen er rundet sidste gang i 
med-udvalget d.d. mandag d. 9. marts bliver det meddelt hvem der indstilles til afsked. 
Tidligere års akkumulerede overskud er gået til at dække det fælles underskud på den 
vidtgående specialundervisning. Der reduceres med 1-2 medarbejdere og 1 fra 
ledelsen.  
Forældrerepræsentanterne finder det stærkt utilfredsstillende og kan på ingen måde 
bakke op om, at almenområdet igen skal finansiere underskuddet på den vidtgående 
specialundervisning.  

● Vi har udvekslingsbesøg d. 23. marts med besøg af portugisiske skoleelever, der skal bo 
lokalt hos vores elever. Det overordnede tema er FNs verdensmål. Besøget startes med 
besøg af borgmesteren og et arrangement i Multisalen som kick-off. 
 

5. Orientering fra personalet 
● Én henvendelse fra en medarbejder om den nye mobiltelefonpolitik, der ikke virker. 

Mobiltelefonerne er stadig til stede i undervisningen. Det er læreren, der skal sørge for 
politikken virker. Læreren har med politikken fået legitimt grundlag at agere ud fra. 

● Vi fik heldigvis en ekstra skolekoncert, der blev afholdt i dag. En god koncert og mange 
børn var med hele vejen. 

 
6. Orientering fra elevrådet 

● Ikke til stede. De deltager i elevforum. ”Danske Skole Elever” kommer og holder oplæg 
for både fase et, to og tre d. 17. marts. SKB Formanden er ærgerlig over den manglende 
deltagelse på skolebestyrelsesmøderne og udskiftning på posterne blandt eleverne. Det 
kan være svært at rekruttere elever til elevrådet grundet det lidt høje aktivitetsniveau 
med bl.a. aftenmøder i skolebestyrelse, elevforum og elevrådsmøder anfører læreren 
med ansvar for elevrådet. Et forslag fra forældrepræsentanterne går på at, det behøver 
ikke være de samme elever hver gang i de forskellige fora. 

 
7. Drøftelse af bestyrelsens holdning til de nationale test 

Det vedhæftede bilag er sendt som svar til Fagcenterchef Henrik Madsen 
Breaking news fra BUU mødet den 03.03.2020. Børneudvalget ønsker ikke, at der 
gennemføres nationale test på skolerne i 2020. Test skal give mening for lærere, elever, 
forældre og skoleledelser. 
 

8. Valg til skolebestyrelsen/SKBs dialogmøde i april 
Herunder årsberetning 
Finder sted i Personalekantinen. Seks stk. forældrerepræsentanter spiser med. 
Torsdag d. 16. april kl. 18.30 har vi booket Ole Flemming (www.oleflemming.dk) til et 
foredrag. Herefter er der skolebestyrelsens dialogmøde efterfulgt af en valghandling.  
 

9. Timefordelingsplan for skoleåret 2020/21 
Planen jf. uvm er gennemgået med og for bestyrelsen. 

 

  
 

http://www.oleflemming.dk/
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10.  Punkter til næste/kommende møder 
 

● Morgenmad og skolebod ved Elevråd 
● Evaluering af dialogmøde d. 19. maj. 
 

11. Mødeleder til næste møde: Jakob K 
 

12. Lukket punkt 
 

13. Evt.  
 

 
 
 
Medlemmer:  
Elever: Christian 6A & Emil 6B 
Bestyrelsesmedlemmer: Betina Rasmussen, Jakob Krüth, Jess Erkeby Sørensen, Karina Benfelt 
Andersen, Michael Riis Becker, Pia Nakel og Stinne Søemosegaard. 
Suppleanter: Casper Christiansen og Peter Schwensen 
Ansatte: Jakob Dahl., Kirsten Truelsen, Robert Hessner og Jakob Storm.  

  
 


