
Holbergskolen 
Skolebestyrelsen 

Dagsorden til skolebestyrelsesmødet torsdag d. 23.06.2020 
Kl. 17.30 – 20.00. Bemærk tidspunktet – mødet foregår i Personalekantinen. 

 
Selve skolebestyrelsesmødet vil være af kortere varighed og herefter vil der være sommerfrokost i 
personalekantinen. 

 
Mødeleder: Pia 
Afbud / Fraværende: Stinne, Peter 

 
  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
● Godkendt 

 
2. Orientering fra forældrevalgte 

● FM: har været til dialogmøde med B&U om generelle forhold, økonomi, herunder 
50 mio fra omfordelingspuljen, hvilket dog ikke kommer servicerammen til gode. 
Måske til at hæve anlægsloftet. Måske det betyder midler til moderniseringsplanen 
på Holbergskolen. Vi oplever generelt bedre rengøring nu. Vi oplever også markant 
fald i sygefravær. Vi vil gerne have bedre toilet- og håndvaskefaciliteter til rådighed 
i afdelingerne, for alles skyld. Skolebestyrelsen forventer at udvidelsen af 
Pilegaardstrekanten øger behovet markant for dels modernisering og dels udvidelse 
af Holbergskolen. 
 

3. Orientering fra skolens ledelse 
● Skolen forventer at være færdig med de administrative forberedelser ift næste skoleår 

ultimo uge 27.  
● Der spørges til retningslinierne ift Corona i det nye skoleår. Det vil fungere næsten som 

nu (differentieret mødetid, forskudte pauser mv. indgår i drøftelserne), dog med 
almindelige skemaer. Der udkommer information fra skolelederen ultimo uge 27. 
 

4. Orientering fra personalet 
● IAB 

 
5. Orientering fra elevrådet 

● Fremlæggelse af elevundersøgelse om elevernes oplevelse af fjernundervisningen. 
Specielt temaer som ensomhed, ro og fordybelse ved arbejde hjemme drøftes mhp 
overførsel af viden til almindelig undervisning. Herudover er det tydeligt at korte 
skoledage med få elever i klasserne og to-lærer er gavnligt for eleverne på 
Holbergskolen.  

● Principper for valg til elevrådet. Det tilstræbes at næstformand og formand ikke er fra 
samme årgang. 

 
6. Gennemgang af skemaer 

● TR mener, det er problematisk at pædagoger varetager idrætsundervisningen i 
indskolingen.  

● Valgfag på 7. og 8. årgang samlæses, og det giver mange elever pr. hold/fag, der 
åbnes mulighed et ekstra hold. 

  
 



Holbergskolen 
Skolebestyrelsen 

● Niende årgang er nu fast i to hold grundet erfaringer under corona, elevtal og 
orlov/opsigelser. 

 
 

7. Bygningsgennemgang og rengøring 
● Vi går en tur og kigger efter 

 
8.  Punkter til næste/kommende møder 

 
●  
 

9. Mødeleder til næste møde: Stinne 
 

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.  

  
 


