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3. juni  

 
Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
 

Det er gået så fornemt med at have alle eleverne tilbage på skolen, at vi nu fra den 8. juni kan 
åbne helt op og tage alle elever fra 6. - 9. klassetrin tilbage til skolen hver dag. Jeres børn har 
været enormt dygtige til at tage Sundhedsstyrelsens retningslinjer til sig, og derfor er det en 
fornøjelse, at vi de sidste 3 uger af skoleåret kan komme tilbage til en skoledag, der mere minder 
om det normale. Det vil stadig være således, at eleverne, resten af skoleåret møder fra 8 - 13 med 
differentieret mødetid i tidsrummet 08.00 - 08.20. Lærerne underviser også stadig efter 
nødbekendtgørelsen, og der skal stadig tages hygiejne forholdsregler, samt holdes afstand på 1 
meter.  
 
Der er dog blevet ændret nogle ting i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, således at 
forsamlingsforbuddet ikke gør sig gældende for arrangementer ifm. skolen. Vi kan derfor godt lave 
et mindre arrangement for 9. klasserne til deres dimission.  
 
Sidste skoledag og dimission for eleverne i 9. klasse 
Mandag d. 15. juni bliver sidste skoledag for eleverne i 9. klasse. Det vil vi markere med fælles 
morgenmad for elever og lærere på 9. årgang kl. 09.00 i Blok E og herefter hyggelige og sjove 
aktiviteter for lærere og elever på 9. årgang.  
Vi afholder dimission Kl. 12.30 til 13.15 i skolegården, hvis vejret tillader det, hvor I forældre 
selvfølgelig er velkomne (vi begrænser det til kun at være forældre). Ingen tilmelding er 
nødvendig.  
Arrangementet vil byde på en sang, en tale fra Jakob Storm, uddeling af afgangsbeviser og endelig 
en sang til sidst. Herefter går elever og lærere fra 9. årgang på Grønningen til spisning af pizza og 
hyggeligt samvær frem til kl. 15. 
 
Fredag d. 26 juni holder vi sidste skoledag inden sommerferien. Vi slutter af med ferie sang, og går 
på sommerferie kl. 11. De børn, som ikke har mulighed for at gå hjem, kan komme på sfo, dog skal 
Mette B. Nielsen have besked på mea@soroe.dk, hvis der er behov for pasning mellem kl. 11-13. 
Husk, at børnenes garderober skal tømmes, så rengøringen kan komme til. 
I blok A bliver glemt tøj sat frem, således det forhåbentligt kan finde sin ejermand, resten af det 
glemte tøj bliver sendt til velgørende formål. 
 
Informationsmøde for kommende 0. klasses forældre 
Torsdag d. 25/6 vil der kl. 16-17 være møde i Multisalen. 
 
Fælles pasning i SFO uge 29 og 30 
I år vil der være pasning på Holbergskolen, der vil komme personale og børn fra Ruds Vedby og 
Stenlille. I år vil der ikke være udflugt til Ruds Vedby badet grundet Corona. 
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Første skoledag i skoleåret 2020/21 
Mandag d. 10. august for 1.kl.- 9.klasse kl. 8.00 - 13.15 
Tirsdag d. 11. august 0.klasse kl. 10.30 - 11.45 
 
I skrivende stund ved vi endnu ikke, om vi kan vende tilbage til en normal skoledag i det 
kommende skoleår uden Corona retningslinjer. Hvis det sker ændringer vil vi selvfølgelig melde 
dette ud. 
 
Skolebestyrelsens dialogmøde og valg til skolebestyrelsen. 
Der skulle have været valg til skolebestyrelsen i april måned, men da vi hidtil kun har måtte være 
op til 10 personer samlet, og bestyrelsen endvidere har været bekymret, for om vi kunne få jer 
forældre herhen i en større forsamling, så har vi udskudt arrangementet til den 3. september. 
Inden selve valgmødet vil der være skolebestyrelsens dialogmøde, og vi har planlagt et oplæg af 
Ole Flemming Pedersen. Dette arrangement starter kl. 18. Se mere om foredraget på: 
http://www.oleflemming.dk/foredrag/institutioner/ 
 

Valg til Skolebestyrelsen ved Holbergskolen september 2020  

Der skal vælges 4 forældrerepræsentanter for en 2-årig periode med start august 2020. Grundet 
ny lovgivning kan den hidtidige ordning med overgangsvalg desværre ikke fortsætte, og vi vil 

fremadrettet derfor have enslydende valgperioder. 

For perioden 2018-2022 er følgende allerede valgt: 

Michael Riis Becker, formand for skolebestyrelsen og far til Sara i 6C og Nadja i 7C 

Karina Benfeldt Andersen, mor til Caroline i 6B og Mathilde i 8X 

Jacob Krüth, far til Karoline i 5Cog Mathilde i 7C 

De 4 kandidater der er på valg og foreløbigt stiller op for perioden 2020-2022 er: 

Jess Erkeby Sørensen, næstformand for skolebestyrelsen, far til Maja 6A og Mads 8Y 

Stinne Søemosegaard, mor til Magnus 8Y 

Betina Rasmussen, mor til Patrick i 6C og Silke i 9Y 

Pia Nakel, mor til Andreas i 5A og Mathias i 3A 

Suppleanter: 

Casper Max Christiansen, far til Malou i 4Y og Frederik 1A, samt et kommende 0. klasses barn. 

Peter Søndergaard Schwensen, far til Anton i 1A 
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Valgbestyrelse: 

Jakob Storm, formand for valgbestyrelsen 

Michael Becker (formand for skolebestyrelsen) 

Jess Erkeby Sørensen (næstformand for skolebestyrelsen) 

Tidsplan: 

3. juni – 26. juni Advisering og reklame for det forestående valg 

3. juni – 26. juni Valglister over opstillings- og stemmeberettigede er tilgængelige 
på skolens kontor, så forældre med stemmeret og valgbarhed kan 
sikre sig, at de er opført på listen – og hvis dette ikke er tilfældet 
kan søge skolelederen om optagelse på listen. Det er ligeledes 
muligt at kontakte kontoret telefonisk 58200530 for at sikre sig, at 
man står på valglisten. 

3. juni - 3. 

september 

Valgberettigede kan meddele sit kandidatur til 
skolebestyrelsesvalget. Dette sker ved direkte henvendelse til 
skolens leder (jsto@soroe.dk) eller på valgmødet d. 3. september 
kl. 19.30 

3. september Valgmøde i Personalekantinen på Holbergskolen kl. 19.30. 

·         Nuværende skolebestyrelsesmedlemmer fortæller om 
arbejdet i skolebestyrelsen. 

·         Allerede meddelte kandidater kan fremlægge 
synspunkter og holdninger vedr. 
skolebestyrelsesarbejdet og der kan stilles spørgsmål. 

·         Det er muligt at meddele sit kandidatur til 
skolebestyrelsesvalget. 

·         Evt. supplerende om formalia vedr. valget 

·         Konstatering af om der er freds- eller kampvalg 

Tilmelding ikke nødvendig. 
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 I tilfælde af kampvalg fremsender kandidaterne deres 
kampagnemateriale elektronisk til skolens leder (jsto@soroe.dk) 

3. september - 10. 

september 

Kampagnemateriale og information om kampvalg udsendes til 
forældrene. 

10. september – 

17. september 

Elektronisk afstemningsperiode via Aula 

18. september Valgbestyrelsen udsender information om hvem der er valgt. 

21. september Nye medlemmer til skolebestyrelsen indberettes til Sorø 

Kommune 
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Fra bekendtgørelsen 

  

Kapitel 2 

Valgret og valgbarhed 

§ 5. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets 
tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de 
personer, som i henhold til § 6 tillægges valgret og valgbarhed. 

Stk. 2. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt 
fastlagt inden valget. 

Stk. 3. Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. § 3, er forældrene valgberettigede og 
valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til. 

Stk. 4. Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de 
ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole. 

Stk. 5. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale 
undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted. 

§ 6. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de 
fremsætter ønske herom over for skolens leder: 

1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt 
undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har 
plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et 
år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget. 

2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er 
indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin 
tilslutning. 

3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet 
samtykker heri. 

4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor 
sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. 

5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor 
sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at 
forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen 
anden i medfør af nr. 2. Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret 
og valgbarhed efter stk. 1. 
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§ 7. Personer, der er ansat ved den pågældende skole, den samdrevne institution, jf. 
folkeskolelovens § 24 a, en ungdomsskole som har fælles ledelse med folkeskolen, jf. 
folkeskolelovens § 24 b eller det regionale undervisningstilbud, kan ikke vælges til eller være 
forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. 

 
 
 

Med venlig hilsen 
Skoleledelsen på Holbergskolen 

 

  


