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Dagsorden til skolebestyrelsesmødet torsdag d. 16.04.2020 
Kl. 17.30 – 19.00  via Google Meet: meet.google.com/nch-dkkp-psj 

 
 

 
Mødeleder: Jakob K 
Afbud / Fraværende:  

 
  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
● Godkendt: Ingen indsigelser. 

 
2. Orientering fra forældrevalgte 

● Formanden (FM) har været i jævnlig kontakt med skolelederen under nedlukningen. 
FM har været i kontakt med skolechefen angående manglende rengøring herunder 
de første skoledage efter genåbningen. Jakob Storm skal skrive til skolechefen 
desangående fredag morgen. Jakob Storm (JS). JS oplever, at det er dels grundet at 
en stor del af de faste rengøringspersonaler er sendt på ferie i denne uge og dels er 
det ”flyvere” som afløsere, der i øvrigt ikke gjorde rent to gange dagligt første 
skoledag, men vi så dem ikke efter morgenrengøringen. 
 

3. Orientering fra skolens ledelse 
● Ventemøllegården flytter ind på Holbergskolen med 21 børnehavebørn fra mandag d. 

21. april. De skal være i juniorklubbens (SFO-2) lokaler i det gamle 
Supercenter/Inspektørboligen. Ventemøllegården mangler plads grundet de øgede krav 
fra Sundhedsstyrelsen (SST) og grundet at tidlig sfo er udskudt. Juniorklubben har 
mange gode faciliteter, specielt udendørs med afgrænsning, legeplads, bålplads, 
sandkasse mv. Da der er begrænset med børn i SFO I & II i denne periode, så slår vi 
fritidstilbuddene sammen, og vi kan på denne måde tilbyde lokaler til 
Ventemøllegården, der er yderst udfordret ift. pladsmangel.  
 

4. Orientering fra personalet 
● Stor omvæltning at starte igen med mange nye retningslinjer. Og så er der i øvrigt 

sunget for Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. 
 

5. Orientering fra elevrådet 
● Kirsten Truelsen (elevrådskoordinator) orienterer på vegne. Medlemmer af SKB må 

meget gerne orientere sig om rådets arbejde næste skoleår på MinUddannelse i 
mappen ”Elevrådet”. 

 
6. Evaluering af den forløbne måned med nødundervisning i eget hjem, samt evaluering af 

de første to dages opstart. 
1. Før påske med nød-/fjernundervisning:  

Nedlukningen stod på i 3 uger og 2 dage. Der blev lagt forløb ud på MinUddannelse 
(MU), hvilket tog en lidt tid at få op at køre. Processen blev meget besværliggjort for 
både elever, forældre og medarbejdere, at flere platforme mv. havde lange nedetider, 
indlognings problemer og lange ventetider.  Et mindretal af forældrene oplevede rigtig 
mange ”lektier”, men det skal tages i betragtning, at der også er tale om materiale til 
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en hel skoledag. Ellers udtrykte forældrerepræsentanterne stor tilfredshed med 
undervisning via Google Meet. Mange forældre følte sig som medundervisere og det 
kunne være en svær øvelse at få til at fungere for nogle. Nogle få elever har været 
endog meget friske overfor lærerne med kække kommentarer, der måske er nemmere 
at slippe afsted med via elektroniske medier. KTs mål har været at have stort kontakt 
med eleverne og specielt 7. årgang har været meget fokuserede og gruppearbejde har 
været virkelig godt. Der er sågar erfaringer der vil blive overført, når vi er tilbage til en 
normal hverdag. I Fase Et kunne undervisningen fx deles op i mindre hold. 
 

2. Efter påske med reduceret og gradvis genåbning (0-5 klasse): 
     Første plan skole havde i støbeskeen var klasser delt i to lokaler med en lærer. Den 
plan blev også meddelt skolebestyrelsen, men nye retningslinjer fra SST og 
medarbejderne nødvendiggjorde en ny plan. I påsken holdt flere personaler 
videokonferencer mhp input til ny organisering, hvilket har mundet ud i en 
organisering, som ligner emneuger. De ekstra personaler pr.elev/klasse har 
nødvendiggjort udlån af lærere fra Fase Tre til hjælp på 0-5 årgang. Vi er heldige med 
de mange ekstra små lokaler på skolen, hvilket har givet mulighed for at tildele to 
lokaler pr. klasse. Der blev organiseret på livet løs i påsken omkring værnemidler, 
lærer- og lokale organisering, håndvasksystemer og specielle ind- og udgange til de 
forskellige klasser der er i nye lokaler og blokke. Lærere og pædagoger gør i stor stil 
også rent på borde, håndtag mv., når eleverne holder (forskudte-) pauser akkurat som 
vi har differentierede mødetider. Vi ville dog ikke kunne opretholde retningslinjerne om 
afstand ml elever, hvis også 6-9 årgang skulle starte.  
 
Ift. den kommende moderniseringsplan for Holbergskolen, der bør det bemærkes, at 
skolen ikke havde kunnet leve op til retningslinjerne fra SST, hvis og såfremt, at dele af 
skolens areal allerede var blevet inddraget til Troldehaven.  
 
Det er endog særdeles skuffende, at der ikke bliver gjort rent de to obligatoriske gange 
dagligt. FM vil fortsat følge op på at rengøringen bliver udført efter SSTs retningslinjer. 
Man skal huske at rengøring er den altafgørende hygiejnefaktor i begrænsning af 
smittespredningen i skoler og institutioner, hvilket det lave sygefravær af andre årsager 
end Corona tydeligt viser. Blandt andet er almindelige forkølelser og influenza nærmest 
forsvundet. Skolen har også sat stickere på gulvene med ”Hold afstand” tekst. Der kan i 
endnu større omfang bliver nødvendigt at flytte endnu flere lærere fra Fase Tre alt 
efter sygdomsfraværet.  
 
Det er også særdeles skuffende, at der ikke har været gjort hovedrengøring under 
elevfraværet og at vi stadig ikke kan leve op til SSTs retningslinjer om rengøring. Der 
bør handles omgående. Både under nødpasning og efter skoleåbning har Holbergskolen 
flest elever ud af kommunens 6 skoler. 

 
7. Valg til skolebestyrelsen/SKBs dialogmøde i april 

Både valgmødet og dialogmødet er af gode grunde blevet aflyst. Skal vi planlægge et nyt 
valg- og dialogmøde til august, hvilket samtidig betyder, at I alle fortsætter indtil august.: 
Det virker uoverskueligt at nå før sommerferien og det kan være svært at få etableret 
forældre til et valg uden ordentlig varsel.  
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Valget udskydes til efter sommerferien. 
 

8. Evaluering af årshjul 
Årshjulet evalueres hvert år til april. Der er dog flere pkt. der ikke kan opfyldes ved dette 
møde grundet nedlukningen. Årshjulet er godkendt. 

 
 

9.  Punkter til næste/kommende møder 
 

● Rengøring og bygningsvedligeholdelse skal være to punkter. Forhåbentlig fysisk på 
skolen. Næste møde har sammenfald med Børne- og ungeudvalget, og vi laver fælles 
tur rundt på skolen. I øvrigt deltager områdelederen også. Rundturen er kl. 17. hvor 
andre medlemmer selvfølgelig også velkomne. Kasper, Michael og JS vil indtil videre 
gerne deltage. 

 
10. Mødeleder til næste møde:  

 
11. Evt. De øvrige medlemmer må gerne erfaringsindsamle fra de øvrige forældre angående 

hygiejne.  
 
Er der føling med elever fra hjem med udfordringer? Det er også en bekymring skolen har 
og vi ringer til dem og gør hvad vi kan. I øvrigt har flexklasserne haft åbent i nedlukningen 
og de er også åbne nu. 
 
Der blev spurgt ind til, hvordan eleverne på niende årgang skal evalueres og de får 
mulighed for at demonstrere deres afsluttende færdigheder. Tredje og sidste 
standpunktskarakter gives, jf. uvm., ved skoleårets afslutning. Vi planlægger på niende 
årgang med flere aktiviteter, der muliggør, at eleverne kan demonstrere deres viden og 
færdigheder, dog uden at det er prøver, men den evaluering indgår i den samlede 
standpunktsbedømmelse. 

 
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.  

  
 


