
Holbergskolen 
Skolebestyrelsen 

                                                                                                                                                 

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmødet torsdag d. 28.02.2019 
Kl. 18.30 – 21.00  i mødelokalet på 1.sal i administrationsbygningen. 

 
 
Mødeleder: Stinne 
Afbud: Betina, Karina 

     
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

• Godkendt 
 

2. Orientering fra forældrevalgte 

• Ingen. 
 

3. Orientering fra skolens ledelse 

• Pædagogisk weekend har udmøntet sig i en række temaer, der arbejdes videre med 
mhp. næste skoleår, herunder temaer som eksempelvis Flexklasser, stor begejstring og 
aktivitet ifm. Projektugerne for 4-9 årgang, kost til elever uden morgenmad og/eller 
frokost, skolefestival/-fest, linjeopdelt skole. 

• Foreløbige overvejelser omkring planlægningen af det kommende skoleår. Evt. 
sammenlægning af kommende 4. og 8. årgang grundet elevtal. Kommende 8. årgang 
måske delt ud på tre hold dansk og matematik. Elever fra nuværende 9 årgang i samme 
ordning roser ordningen, om end der kan være lidt praktiske udfordringer såsom 
transporttid ml. klasselokaler, læsebånd etc. De har dog været glade for at beholde 
deres dansk- og matematiklærere. To forældrerepræsentanter. Enkelte elever har fået 
nye ”roller” i klasserne og tør meget mere.  

• Regnskab 2018: Overskud fra 2018 bliver måske tilbageført. Vi afventer ØKs 
godkendelse.  

• Byrådet besluttede d. 27. februar at lukke Supercenter Holbergskolen. 
 

4. Kostpolitik på Holbergskolen  

• Politikken har været behandlet på lærermøde og skal ses som et udtryk for 
pejlemærker og/eller en værdi. Vi vil ikke tjekke madpakker mm, og derigennem skabe 
forhøjet sundhed. En bevidsthed. 

 
5. Skolebestyrelsens dialogmøde og suppleringsvalg af suppleanter. Tirsdag d. 9. april 

18.30. Skb aflyses. 

• Dialogpunkt 

•  kommende skoleår 

• Regnskab 2018 
 

6. Orientering fra personalet 

• Der har været job- og uddannelsesmesse. 

• Regionsmesterskaberne i engelsk (hold) 

• Forfatter Carl Quist Møller har været på besøg ifm. Biblioteksprojektet på 4. årgang mv. 
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7. Orientering fra elevrådet 

• Planlægning af gallafest, deltagelse i elevforum, nye tanker dimission: Stadig være 
en formel aften, video/slideshow fra hele skoleforløbet, quiz, standup ved 
skolelederen. Forslag om at elevrådsdeltagende elever i skolebestyrelsen skal være 
en elev fra 8. årgang og en elev fra 9. årgang.  

 
8. Foreløbig betydning af justering af Folkeskolereformen 

• Bilaget gennemgået. TR udtrykker bekymring om reducering af lærere som følge af 
arbejdsmangel, da skoledagen forkortes uden at der fremadrettet er krav om 
tolærerordning som kompensation. 

 
9.  Punkter til næste/kommende møder 

 

• Mobiltelefon politik indhentes 

• Kostpolitik 

•  
 
 

10. Mødeleder til næste møde: Betina 
 

11. Evt. 
 

12. Lukket punkt 
 
 
 
Medlemmer:  
Elever: Josefine 9X og Smilla 9Y 
Bestyrelsesmedlemmer: Betina Rasmussen, Jakob Krüth, Jess Erkeby Sørensen, Karina Benfelt 
Andersen, Michael Riis Becker, Pia Nakel og Stinne Søemosegaard,  
Suppleanter: Ingen 
Ansatte: Jakob Dahl., Gitte Nielsen, Robert Hessner og Jakob Storm. 


