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Kære forældre og elever på Holbergskolen, 
Skoleåret er så småt ved at gå på hæld, og sommerferien er snart over os. Inden da har vi 
glæde af jeres dejlige unger i endnu 3 uger, og denne sidste tid inden sommerferien har vi i 
lighed med alle andre år brugt til bl.a. at planlægge et nyt skoleår. 
 
Det ser for indeværende ikke ud til, at vi skal ansætte hverken lærere eller pædagoger her 
hen over sommer, men man kan selvfølgelig aldrig vide, om der er een eller to, der vælger 
at søge væk. 
 
Klassernes skemaer er snart på plads, og vi forventer at kunne udlevere disse i ugen op til 
sommerferien. 
 
Vision 2022 & FN’s verdensmål 
Som mange af jer vil vide, så har Sorø Kommune vedtaget en Vision 2022 på baggrund af 
FN’s verdensmål. På skoleområdet er vi blevet inddelt i det, Sorø Kommune kalder Tema 3, 
hvor grundstammen er FN’s verdenmål 4 med “Kvalitetsuddannelse” og verdensmål 8 med 
“Anstændige jobs og økonomisk vækst”. Derudover er vi for indeværende også involveret i 
verdensmål 3 omkring “Sundhed og Trivsel”, samt verdensmål 17 omkring “Partnerskaber 
for handling”. 
 
Vores indsatser  er mangefacetterede, men vi har lokalt på skolen arbejdet med at give 
verdensmålene liv, og er i særdeleshed kommet frem til nogle indsatser omkring inklusion 
via Flex-klasser, bevægelse i undervisningen via lokale Bevægelsesvejledere og sundhed via 
et morgenmadsprojekt. Derudover kommer det også til at ændre vores traditioner, således 
at Skolens Dag bliver erstattet med en hel uges Skolefestival. Fremadrettet vil det også 
forandre vores skole, idet vi har nedsat en arbejdsgruppe, der hele næste skoleår skal 
arbejde med projektorienteret skolegang, linjeopdelt skole og dannelse. Yderligere vil jeg 
nævne vores mange partnerskaber, hvor forenings- og erhvervsliv er en stor hjælp og 
inspiration for vores elever her på Holbergskolen. Sidste skud på stammen i vores 
partnerskaber er foreningen PUST - En forening for samtalegrupper, der faciliterer 
samtalegruppe for fx børn i sorg. Se mere på www.pust.nu, og støt gerne op omkring den 
gode sag. Samtalegrupperne bliver indtil videre primært faciliteret af Rune Rønne og 
Louise Sjøberg.  
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Forældreintra lukker - Aula åbner 
Efter sommerferien er det slut med det efterhånden velkendte Forældreintra og 
velkommen til et nyt system, nemlig Aula. I logger ind med Uni-login via www.aula.dk 
 
Flexklasser 
Ovenfor nævnte flexklasser bliver oprettet i alle 3 faser og er et undervisningstilbud for 
elever, der har behov for et overskueligt læringsmiljø med få børn og en tydelig struktur, 
individuelle handleplaner og få faste voksne. En flexklasse elev er een, der er tilknyttet en 
helt almindelig stamklasse, men som i hele eller dele af sin skoledag har behov for at være i 
et anderledes undervisningstilbud med fokus på individuelle hensyn ift. faglig, personlig og 
social udvikling. Der vil typisk være 5-10 elever tilknyttet hver af vores 3 flexklasser, og 
normalt er der en lærer og en pædagog til stede. Muligheden foreligger derfor, at een af 
de voksne vil kunne flex’e ind og ud af stamklassen for een/flere elever. Det er ligeledes en 
mulighed, at eleven på egen hånd flex’er ind i sin stamklasse efter en på forhånd aftalt 
handleplan, ligesom det er tiltænkt, at eleven kun periodevis er tilknyttet flexklassen.  
 
Nye skolebestyrelsesmedlemmer 
Til skolebestyrelsens årlige dialogmøde, der blev afholdt i april måned, havde vi ud over et 
fremragende foredrag af Rune Strøm, også et suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Her fik vi 
valgt 2 nye suppleanter til skolebestyrelsen for perioden 2019-2022. De er:  
 

● Peter Schwensen, far til Anton i 0. klasse 
● Casper Christensen, far til Frederik i 0. klasse  

 
Dejligt at se nye ansigter i skolebestyrelsen. 
 
Skolebestyrelsen ser således ud fremadrettet: 
 
For perioden 2018-2022 er følgende fortsat valgt: 
Michael Riis Becker, formand for skolebestyrelsen og far til Sara i 5C og Nadja i 6Y 
Karina Benfeldt Andersen, mor til Caroline i 5B og Mathilde i 7B 
Jacob Krüth, far til Karoline i 4C og Mathilde i 6X  
  
For perioden 2016 – 2020 er følgende fortsat valgt: 
Jess Erkeby Sørensen, næstformand for skolebestyrelsen og far til Maja 5A og Mads 7A 
Pia Nakel, mor til Mathias 2A og Andreas 4A 
Stinne Søemosegaard, mor til Magnus i 7A 
Betina Rasmussen, mor til Patrick i 5C og Silke i 8Y 
 
Samarbejde mellem skole og hjem 
Her op til sommerferien vil jeg som skoleleder gerne benytte lejligheden til at takke alle jer 
forældre, der lægger stor energi og værdi i skole-hjem samarbejdet. Det kan ikke siges nok, 
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hvor betydningsfuldt samarbejdet mellem skole og hjem er for jeres børns læring og 
trivsel. Det har altid været en kendt indikator på, hvor velfungerende klasserne er, i hvor 
stor grad forældrene bakker op omkring klassens sociale liv, klassens lærere og skolens 
arrangementer som helhed. De forældre, der taler positivt om de andre børn, deres 
forældre, lærerne og skolen, de har næsten altid også gode klasser med dertil følgende 
gode faglige resultater. En rapport fra Danmarks Pædagogiske Universitet peger da også 
på, at de to vigtigste faktorer for om eleverne lærer noget er klassens lærere og klassens 
læringsmiljø. Jo bedre forældreopbakning der er, jo bedre, er læringsmiljøet i klasserne 
med dertil følgende gode faglige resultater for eleverne. I forældre skal derfor have tak for 
den store opbakning, og for, at I gerne vil den gode dialog med lærere, pædagoger og os i 
ledelsen. Tak for det. 
 
Uge 24-25 
I vanlig stil vil vores kommende skolestarter i 0. klasse være at finde på Holbergskolen i 
vores brobygningsprojekt med børnehaverne.  
 
Den sidste uge inden sommerferien 
Sidste skoledag i år er fredag d. 28. juni kl. 8 - 11, hvorefter vi sender eleverne på 
sommerferie. Vanen tro vil vi afslutte med et fællesarrangement i Multisalen, hvor vi 
naturligvis skal synge sommerferiesangen mv. Torsdag d. 27. juni er der pejlemærkedag på 
hele skolen 0. - 8. klassetrin, og skoledagen er her for alle fra 08.20 - 13.15.  
 
Dimissionsarrangementet for 9. klasses eleverne er onsdag d. 26. juni kl. 18.30. 
 
Første skoledag efter sommerferien 
Efter en forhåbentlig dejlig, solrig og varm sommerferie ses vi igen mandag d. 12. august 
08.20 - 13.15 for 1. - 9. klasse, og dagen efter tirsdag d. 13. august er der første skoledag 
for de kommende skolestartere i 0. klasse kl. 10.30 - 11.45. 
 

Med sommerlige hilsner  
Skoleledelsen på Holbergskolen 

 

  


