
Holbergskolen 
Skolebestyrelsen 

Referat til skolebestyrelsesmødet torsdag d. 27.08.2020 
 

Kl. 17.30 – 20.00. Bemærk tidspunktet  
 

NB. Som vi aftalte ved forrige møde, så forsøger vi os nu med at fremskyde mødet med én time og 
samtidig vil der være forplejning ifm. aftensmad (sandwich).  

 
 

 
Mødeleder: Stinne 
Afbud / Fraværende: Emily, Betina, Casper 

 
  

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
● Godkendt, men personalerepræsentanterne vil gerne have skærpet formuleringen 

under skemaer, således at formuleringen nu hedder: TR mener, det er meget 
problematisk at pædagoger varetager idrætsundervisningen i indskolingen.  
 

 
2. Orientering fra forældrevalgte 

● I forbindelse med den forestående beslutning omkring en modernisering af 
Holbergskolen, der håber skolebestyrelsen meget, at der bliver taget højde for de 
betragtninger omkring understøttelse af et godt læringsmiljø, som skolebestyrelsen 
har fremsendt. Det, bl.a. for at de fysiske rammer kan understøtte den positive 
udvikling, som Holbergskolen befinder sig i. Vi kan se, at der er elevtilgang til 
Holbergskolen i skrivende stund, hvilket der ligeledes også vil være fremadrettet, 
når Pilegårdstrekanten udstykkes. Vi kan på borgmesteren forstå, at de første 
boliger vil stå færdige i 2022, og at der, når byggeriet er færdigt, vil være 300-400 
boliger. Med den viden, man har om nybyggeri, så ved man, at det i høj grad er 
børnefamilier, der flytter ind, og det vil forventeligt tilføre Holbergskolen flere 
hundrede elever.  
 
Vi mener, at Holbergskolen skal moderniseres til en fuld 3-sporet skole med 
tilhørende Flexklasser, hvor der kan være variation imellem forskellige 
undervisningsaktiviteter, ligesom nutidens arbejde med endnu større grad af 
inklusion kan medtænkes i form af mere plads og flere forskellige rum, således at 
inklusionsopgaven understøttes. Det betyder konkret, at de enkelte klasser og 
årgange skal kunne deles i flere forskellige mindre enheder, hvor man kan benytte 
forskellige læringsstile ligesom, at man skal kunne samle disse elevgrupper i større 
enheder. Der skal være mulighed for at arbejde kreativt, digitalt, 
eksperimenterende, elevdifferentieret, håndværksmæssigt, praktisk/musisk, med 
fordybelse, rekreativt, arbejde med fremlæggelser/optræde på scene, i forskellige 
gruppestørrelser, men samtidig også med mere traditionelle arbejdsmetoder. 
Ligeledes skal undervisningsmiljøet understøtte motion og bevægelse og en 
længere og mere varieret skoledag som et væsentligt element i 
Folkeskolereformen. De fysiske rammer bør være indbydende og inspirere til 
læring. Et udsagn som, at børn lærer på forskellige måder, bør give en intuitiv 
mening ud fra den arkitektoniske udformning. 
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3. Orientering fra skolens ledelse 
● Orientering om ansættelsesproces af afdelingsleder. Vi har dags dato udvalgt en ny 

afdelingsleder til udskolingen. Vi har haft 27 ansøgere i alt. Til 1. samtalerunde havde vi 
indkaldt 8 ansøgere og til 2.samtale havde vi to inde. Vi kan endnu ikke melde navn ud, 
da kandidaten endnu ikke har fortalt sin nuværende arbejdsplads om sin nye stilling, 
ligesom vi også skal have indhentet referencer. Alle i ansættelsesudvalget er meget 
tilfredse og er sikker på at vi har fundet den rette person.  

 
● Spørgsmål fra forældre vedr. Covid-19. Skolen får mange henvendelser vedr. covid 19. 

Mange af de konkrete spørgsmål kan til tider være svare på. Vi på skolen tolker derfor i 
reglerne. 

 
● Ledelsen kan godt mærke at vi er i underskud af ledere. Peter Hjort er pt. både 

afdelingsleder på mellemtrinnet og i udskolingen. 
 
● Gennemgang af skolebestyrelsens kommentarer til kvalitetsrapporten ved Jakob. 
 

 
 

 
 

4. Orientering fra personalet 
● Eleverne vasker stadig hænder rigtig mange gange om dagen. 
● D.21.9.2020 kommer der et band ”Forever still”. De spiller for udskolingen. Der ligger to 

numre fra bandet i elevernes Aula kalender.  
 

5. Orientering fra elevrådet 
● Eleverne på 8.årgang er bekymret for, at de har misset så mange valgfagslektioner i 

coronaperioden.  De skal til prøve i slutningen i skoleåret og mener, at de har store 
mangler. Elevrådet spørger ledelsen hvorfor valgfaget er reduceret fra 3 lektioner i 
skoleåret 19/20 til 2 lektioner ugentlig i skoleåret 20/21. Det er særligt elever på 
Håndværk & design og billedkunst, der er bekymret over deres faglige og teoretiske 
niveau.  
 
Jakob bemærker, at eleverne i skoleåret 2019/20 havde 1 valgfagslektion mere end de 
obligatoriske 2 ugentlige lektioner, og at der derfor som udgangspunkt ikke er noget 
indholdsmæssigt at komme efter. De har fået de timer de skal. Skoleledelsen vil dog 
godt se på om vi kan gøre ved situationen og Jakob taler med valgfagslærerne omkring 
elevernes ønske. 

 
6. Høringssvar til budget 2021 

● Der foreligger pt. ikke noget budget til høring. Høringsperioden starter i næste uge og 
løber frem til midten af september. Der laves et udkast som rundsendes til den øvrige 
bestyrelse til kommentering.  

 
7. Skolebestyrelsens dialogmøde, foredrag og valg 

  
 



Holbergskolen 
Skolebestyrelsen 

● Fra bestyrelsen deltager 4 til spisning og 6 til resten af aftenen.  Jakob har skrevet og 
reklameret for dialogmødet i nyhedsbrevet. Det foreslås at Jakob laver et opslag på 
Aula der kun omhandler dialogmødet.  Jakob lægger desuden oplægget på skolens 
facebookside og bestyrelsesmedlemmerne deler det herefter på facebook.  

 
8. Opfølgning på bygningsgennemgang og rengøring 

 
Skolebestyrelsen er forundret, over at rengøringsstandarten er tilbage på niveau til før 
Corona. Dels er der stadig Corona i Danmark, hvilket vi, ved at hygiejne er med til at 
bekæmpe, og dels er det således, at erfaringerne med den øgede hygiejne bl.a. afspejler sig 
i sygefraværet, der er markant lavere for børn og voksne (2,9% for personalet akkumuleret 
over 12 måneder). Det til trods for, at både børn og voksne skal holde sig hjemme med de 
mindste Corona-symptomer. Skolebestyrelsen er bevidst om, at der igennem de sidste par 
årtier er blevet sparet ganske betragteligt på rengøringen, da det har forekommet at være 
en besparelse, der ikke gav de store ulemper, men vi kan nu se, at disse gradvise 
besparelser på rengøringen ikke er kommet uden større omkostninger på vikarkontoen og 
rent menneskeligt. Vi har derfor et stærkt ønske om, at en højere rengøringsstandart bliver 
politisk prioriteret.  
 
Skolebestyrelsen har på et tidligere møde med BUU snakket om den store fordel ved bedre 
rengøring/hygiejne på skolen. Her var opfattelsen, at BUU ville overveje at opretholde den 
høje rengøringsstandart.  
 
Der er nu blevet sat spritdispensere op i hallen.  
 
Beatricia nævner, at der ikke er sprit i dispenserne i fase 3. Jakob tager en snak med TMD 
som har ansvaret for at fylde dem op. Derudover nævner Jakob, at eleverne meget gerne 
må tage fat i rengøringsfolket når de ser dem i fasen og gøre dem opmærksom på, at der 
mangler sprit. 
 
Michael Becker sender en masse billeder af Holbergskolen til politikerne, for at understøtte 
nødvendigheden af en kraftig renovering af skolen.  

 
9.  Punkter til næste/kommende møder 

 
● SFO 
● Trafik 
● Bestyrelsen skal konstitueres 
● Evaluering af dialogmødet 
 

10. Mødeleder til næste møde: Betina. Næste møde er d.01.10.2020 
 

11. Lukket punkt 
 

12. Evt.  
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Medlemmer:  
Elever: Beatricia 8Y & Emily 7B 
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, Peter Hjort og Jakob Storm.  

  
 


