
Holbergskolen
Skolebestyrelsen

Dagsorden til skolebestyrelsesmødet mandag d. 27.01.2020
Kl. 18.30 – 21.00  i mødelokalet på 1.sal i administrationsbygningen

Mødeleder: Betina
Afbud / Fraværende: Karina, Peter, Kasper

  
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 Godkendt

2. Orientering fra forældrevalgte
 Nyt fra moderniseringsgruppen: To scenarier, scenarie 1, til 106 mio. og 2 til 165 

mio. Man har været meget optaget af placering af Troldehaven, som nu nok bliver 
placeret ved Blok A og den øvrige indskoling. Scenarie 1 er mest muligt, om end der 
nok kommer et scenarie mere at vurdere på. Det modtagne projektmateriale fra 
JJW fremvises og diskuteres. Moderniseringen kommer formentligt til at foregå i 
etaper. Bestyrelsen er irriteret og skuffet over at scenarie to bliver forkastet og 
forkastet uden at have set scenariet, samt at det bliver en renovering og ikke en 
modernisering. Stor bekymring for at der bliver for få lokaler til hold-, niveau- og 
fagdeling ved sjette årgang i Blok E. Der kan dårligt findes ordentlige 
samarbejdsfaciliteter p.t. Der udtrykkes bekymring for at scenarie 0 kun bliver til i 
samarbejde med TMD og uden skolebestyrelsens og arkitekternes indsigt og 
medindflydelse. 

3. Orientering fra skolens ledelse
 Orientering om regnskab 2019 – se bilag. Overskud på almendelen på 250 t.kr 

forventes overført til næste regnskabsår.
 Orientering om ændringer i Folkeskoleloven: få timetalsændringer. Reduceringen i 

femte årgangs idræt fra tre lektioner til to vil give udfordringer ift svømmeaktiviteterne 
i Sorø Helsebad, da det ikke kan nås på to med transport og tre spor på årgangen mv. 

4. Orientering fra personalet
 Vi øver os meget på de kommende festligheder ifm fastelavn i indskolingen med sang 

og masser af bevægelse. I fase to og tre har der været afholdt projektuger, og vi har 
store forventninger til udbyttet af, at vi allerede starter i fase to med at lære 
projektarbejdsformen. Fase Et afholdt trivselsuge med udgangspunkt i filmen ”inderst 
inde” hvor man kan sætte farve på følelser etc.

 Der er skolefestival senere på skoleåret og der tegner sig et billede af festlighederne 
med teater, sang, skolefest og aktivitetsværksteder i fase to og sjette/syvende er 
medproducenter af rekvisitter, kulisser, lys og lyd og kostumer til teateret, samt 
arrangere forplejning med grill etc. i uge 24.

5. Orientering fra elevrådet
Ikke til stede i denne ombæring.
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6. Mobiltelefonprincipper
Vedtaget med få ændringer. Se bilag i opdateret udgave.

7. Elevfraværs retningslinjer 
Godkendt med få semantiske ændringer.

8. Budget 2020
Godkendt.

9. Høring vedr. kommende ændring til styrelsesvedtægten.
Grundet valget til april er høringen i bilaget. Nye vedtægter om valgperiodernes længde. 
Der ønskes ensartethed og to-årige perioder med valg hver år og forskudt, således at hele 
bestyrelsen ikke kan skiftes på en gang, med risiko for manglende kontinuitet.

10.  Punkter til næste/kommende møder

 Morgenmad og skolebod ved Elevråd.
 Motion og bevægelse.
 Input til formandens årsberetning.
 Lukket punkt til næste gang.

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. 

                                                                                                                                                


