
Holbergskolen 
Skolebestyrelsen 

Dagsorden til skolebestyrelsesmødet tirsdag d. 19.05.2020 
Kl. 19.30 – 20.30. Bemærk tidspunktet – mødet foregår i Personalekantinen. 

 
Inden selve bestyrelsesmødet har Michael, Casper og Jakob møde med BUU og repræsentanter for 
bestyrelsen i Troldehaven fra 18.00 – 19.30. Da vi kun har én times møde, så vil mødet primært 
centrere sig omkring moderniseringsplanen og det foregående møde med BUU. 

 
 

 
Mødeleder: Michael 
Afbud / Fraværende:  

 
  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
● Godkendt 

 
2. Orientering fra forældrevalgte 

● Michael har været i dialog med kommunen omkring manglende rengøring i 
opstarten af genåbning af skolen efter påske. Det er sidenhen blevet bedre. 
 

3. Orientering fra skolens ledelse 
● De store elever er startet igen.  

 
4. Orientering fra personalet 

●  
 

5. Orientering fra elevrådet 
●  

 
6. Evaluering af mødet med BUU selvsamme dag. 

Der er blevet lavet et godt og grundigt forarbejde af arkitekterne fra JJW. Der er 4 modeller 
i spil.  
Model A til 20 mio. kr. hvor Troldehaven kommer i Blok A og 3 tage bliver renoveret. 
Model B til 37 mio. kr. det samme som ovenstående samt også renovering af dele af 
klimaskærmen. 
Model C til 116 mio. kr. det samme som ovenstående, samt også en egentlig 
modernisering. 
Model D til 124 mio kr. det samme som ovenstående, samt 1. sal på bygning A og F. I 
denne model frigives bygning D og E.  
 

7. Valg til skolebestyrelsen/SKBs dialogmøde  
Både valgmødet og dialogmødet er af gode grunde blevet aflyst. Vi planlægger efter 
samme koncept som sidst, hvilket betyder foredrag, skolebestyrelsens beretning, 
dialogmøde og herefter det egentlige valgmøde.  

 
8.  Punkter til næste/kommende møder 

 
● Bygningsgennemgang og rengøring. 

  
 



Holbergskolen 
Skolebestyrelsen 

 
9. Mødeleder til næste møde: Pia 

 
10. 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.  
 
Referatet sendes til: Annie Larsen: annl@soroe.dk 
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