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Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  
 

Torsdag den 24.10.2019 klokken 18:00-21:00  
STED: Afd. Fensmark, Nissens hus, 4684 Holmegaard 
 
Til stede: Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Martin Kielsgaard, Dan Heino 
Kristoffersen, Jacob Svava Mortensen, Jørgen Wilms, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Maj-Brit Kusk, 
Emil Jakobsen 6T, Magnus Rude 9I 
 
Fraværende:  
Afbud: Ditte-Lene Paustian, Berit Jørgensen, Dan Kristoffersen  
Mødeleder: Ena Christensen 
Referat: Mette Hugger 
 

Punkt Referat 

Sag 25 / 18:00 – 18:05 / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

Referatet rundsendt til underskrift 

Sag 26 / 18:05 – 18:15 / JG / Orientering / 
Elevrådet 

• Elevrådsrepræsentanterne præsenterer de 
sager, de bringer med fra de respektive 
elevråd 

Elevrådet i Toksværd:  
Elvrådsrepræsentanten var ikke med til det sidste 
elevrådsmøde. Formanden vil gerne bede elevrådet om, 
at der udarbejdes referat til møderne. 
 
Elevrådet Fensmark: 
Første møde er afholdt. Der er blevet talt om et alternativ 
til mobilprincippet, især i forhold til betalingen i kantinen. 
Der er talt om hvilke aktiviteter der skal laves, når der er 
mobilfri. Der har været hærværk på biblioteket. 
Yderligere har der været talt om brugen af de sociale 
medier, og en uhensigtsmæssig brug af dette.  

Sag 27 / 18:15 – 18:35 / MHU / Orientering / 2 bilag 
Økonomiopfølgning 

• Årsager til merforbrug 
• Handleplan 

Vi forventer at gå ud med et merforbrug på omkring 2,4 
mio. ex. Merforbruget fra sidste skoleår. Merforbruget 
skyldes primært, at vores merudgift på 20.2 er steget 
yderligere. Yderligere har vi udgifter til fratrådte 
medarbejdere og stoppede medarbejdere.  
 
Grunden til det store forbrug på 20.2, er fordi det koster 
mellem 300.000-600.000 kr. pr. barn, hvis barnet skal gå 
i et eksternt 20.2 tilbud.  
I formandens verden, bør der være to kasser, en til 
almen og en til 20.2.  
 
Medarbejderne synes, det er et godt signal, at den 
vakante stilling i ledelsen ikke bliver genbesat, når der 
ifølge spareplanen ikke genbesættes stillinger andre 
steder i virksomheden 

Sag 28 / 18:35 – 18:45 / JG / Drøftelse / 
Evaluering af Drop Mob 

Det startede med et arrangement for 2 år siden med Red 
barnet, som fortalte om trivsel.  
Der var svingende kvalitet i forhold til hvilket trin man var 
forældre til. I udskolingen var der ikke formål med, at 
forældrene skulle komme og se hvad eleverne lavede. 
Der manglende seriøsitet i udskolingen. I udskolingen var 
der ikke så meget at vise. Fra elevsynspunkt har de lært 
noget de kan bruge senere, de har haft fokus på trivsel.  
I Toksværd forløb dagen godt, eleverne arbejdede på 
tværs af årgangene, der var stort forældrefremmøde. Der 
var besøg fra elever i Fensmark, der skrev ”avis”.  Der 
var meget liv og glade børn, forældre og personale. Der 
har generelt været stor opbakning fra forældrenes side.  
Der var for kort varsel til forældrene. Der var også 
klasser der var på tur, det var ikke hensigtsmæssigt.  
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Der har primært været begejstring fra mellemtrinnet og 
nedad. Der er dog ønske om, at udskolingen også skal 
være med til dagen, med større fokus på hvad hensigten 
med at forældrene skal komme? Der skal være en fælles 
oplevelse for barn og forældre. I udskolingen har eleverne 
været med til at planlægge hvad de skulle lave på dagen.  
Det er godt, at skolen har fokus på mobning. På et senere 
tidspunkt, kan det besluttes om arrangementet skal 
gentages.  

Sag 29 / 18:45 – 19:05 / JG / Beslutning / 1 bilag 
Evaluering af mobilprincip 

• Der ønskes en drøftelse, i forhold til elevernes 
muligheder for at kunne bruge mobiltelefon til 
betaling i kantinen, i spisepauserne. 

Når eleverne ikke kan betale med mobilepay, er 
omsætningen i kantinen i udskolingen på afd. Fensmark 
halveret, og det er derfor uinteressant at drive kantine, 
det var ikke hensigten med mobilprincippet.  
Forældre- og elevrepræsentanterne synes det er 
ærgerligt, at man ikke kan bruge mobilepay til at betale 
for sin frokost i kantinen.  
I udskolingen er eleverne begyndt at lave andre 
aktiviteter i frikvarterne. Der mangler dog faciliteter på 
skolen. Der ønskes flere muligheder fra skolens side, i 
form af spil el. lign til frikvarters aktiviteter. Der er større 
sammenhold i udskolingen, fordi man ikke sidder på sin 
mobil. 
Forslag om, at menuen står på tavlen i klasseværelset, og 
eleverne mobilepay i klassen, og henter efterfølgende sin 
mad.  
 
Hvordan sikrer vi, at eleverne kan give besked til 
forældrene, at de f.eks. ikke skal hentes efter skole, 
el.lign. fordi der f.eks. er en legeaftale? 
Princippet evalueres i det nye kalenderår.  
Der ønskes en justering af udmøntningen af princippet. 
Der skal være mulighed for at betale i kantinen med 
mobilepay. Jørgen tager fat i afdelingslederen i 
udskolingen og laver en udmøntning af betaling med 
mobilepay i kantinen.  

19:05 – 19:15 Pause  

Sag 30 / 19:15 – 19:30 / JRW / Drøftelse /  
Trafikforhold i Toksværd 
På tidligere møde blev der rejst spørgsmål om 
skolepatruljens placering i Toksværd. 

Når man cykler fra Holme-Olstrup til Toksværd, er der et 
stykke ved Søledsvej, hvor eleverne skal krydse vejen på 
tværs. Der er ikke fodgængerfelt, det kan give farlige 
situationer. Yderligere skal cyklerne holde tilbage på 
Tokesvej for biler. Skolepatruljen er kun placeret der hvor 
der er fodgængerfelt, det ønskes at skolepatruljen drejer 
en kvart omgang. Der tales med afdelingslederen i 
Toksværd. På cykelstien fra Toksværd til Fensmark, er 
der elever der krydser vejen ved lyskrydset ved Netto, 
fremfor at vælge den etableret sikker skolevej. Der 
ønskes en professionel vurdering af de trafikale forhold. 
Skolens ledelse forsøger at justere på placeringen af 
skolepatruljen. Teknisk afdeling involveres i forhold til 
hvor cykelstien starter inde i Toksværd.  

Sag 31 / 19:30 – 19:55 / JG / Drøftelse /  
Princip om lektier 

• Hvordan gives der lektier på 
Holmegaardskolen? 

• Skal vi udarbejde et princip vedrørende 
lektier? 

Overgangen fra mellemtrinnet til udskolingen kan være 
svær, da eleverne ikke har så mange lektier for på 
mellemtrinnet, og i udskolingen får de mange lektier for. 
Der er også forskel på lektiemængden på de forskellige 
årgange. Der ønskes en differentiering af lektier indenfor 
samme klasse. Der er ønske om lidt flere lektier på 
mellemtrinnet, så eleverne er klar til lektiemængden i 
udskolingen. Der ønskes en bedre planlægning af 
lektierne i udskolingen, så ikke alle 
afleveringer/fremlæggelser ligger på samme dag/uge. Vi 
skal følge folkeskoleloven i forhold til lektier.  
Punktet sættes på et kommende møde. Ledelsen 
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undersøger til næste møde, hvad der står i 
folkeskoleloven.  

Sag 32 / 19:55 – 20:10 / JG / Beslutning / 4 bilag 
Høring om 0-18 års analysen 
På baggrund af høringsmaterialet, og det udarbejdede 

forslag til høringssvar, ønskes en drøftelse, der gerne 
skal føre til en beslutning. 

Materialet har været svært at forstå.  
Der er nogle funktioner i Børne og unge, som dagtilbud 
og skole har brug for. Mellemmodellen og 

maksimummodellen, vil være bedst for skolen, da skolen 
vil få tilført fagligt personale, som f.eks. psykologer m.m. 
Der er et flertal i skolebestyrelsen peger på 
mellemmodellen. Jesper tilretter høringssvaret.    

Sag 33 / 20:10 – 20:30 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Formanden  
• Medlemmer 
• Ledelsen 
• Medarbejdere 

Medlemmer:  
Der er et ønske om at blive klogere på vores interne 20.2 
tilbud.  
Der bliver indkaldt til legepladsprojektet, når alle 
medlemmerne er meldt ind til Mette. 
Der er en oplevelse af at der ikke er tid nok i 
spisepausen. Ledelsen har spurgt ind til problematikken, 
der er mange lærer der oplever, at det er 
koncentrationen der kniber i forhold til at spise 
madpakken. Lærerne sidder i klassen i spisepausen, og 
frikvartererne starter først når spisepausen er slut. 

Ledelsen undersøger om der er nogle klasser der får lov 
til at komme ud og holde frikvarter før spisepausen 
slutter.  
 
Medarbejderne: 
Fensmark: Der er afsat 15 minutter til spisepausen, i 
nogle klasser får de lidt mere tid, fordi de ikke helt kan å 
at spise madpakken. I udskolingen kan de godt nå at 
spise på 15 minutter.  
Rister i samlingssalen er et forslag fra elevrådet i forhold 
til at få varmet sin sandwich og undgå lange køer.  
Medarbejderne savner intra efter overgangen til Aula.  
Toksværd:  
Samarbejdet fungerer rigtig god på Toksværd. Eleverne 
er glade for at der er flere elever at være sammen med. 
Der har været udskiftning af tag. 
Der har været et meningitistilfælde på afdelingen, og alt 
er håndteret som det skulle.   
Aula er implementeret.  
 
Ledelsen:  
Aula er i gang, utrolig lidt forældrehenvendelser.  
Vejledning til ændring af samtykke, skal sendes ud til 
forældrene.  
 
Formanden:  
Ved sidste møde blev suppleantrollen drøftet. 
Suppleantrollen er ikke begrænset til de 4 møder. 1. 
suppleantrollen vil altid være den første der indkaldes, 
derfor vil Martin være et fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. 
Det tilrettes på skolens hjemmeside.  
Der har været 5-6 interessede i kantineudbudsmaterialet, 
men helt op til udbudsfrist, var der ingen der havde budt 
på opgaven. Udbudskoordinator opfodrede til at byde på 
opgaven, kun 1 bød på opgaven, og firmaet er valgt til at 
drive kantinedriften i udskolingen på afd. Fensmark. Det 
er nødvendigt at hæve omsætningen, for ellers lukker 
kantinen, det skal være muligt at betale med mobilepay. 
Kan der laves noget med de største elever på 
mellemtrinnet? Ledelsen undersøger muligheden.  
De sidste forældremøder har været afholdt, der er mest 
forældreinteresse i indskolingen, og formanden foreslår at 
ordningen fortsætter til næste skoleår.  
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Der er kommet en forældrehenvendelse omkring 
specialundervisningen, formanden har videregivet 
henvendelsen til ledelsen, som har besvaret 
henvendelsen.  
 

Sag 34 / 20:30 – 20:40 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

 
Præsentation af skolens specialpædagogiske tilbud 20.2 
tilbud 
Lektieprincippet 
Redegørelse til udvalget  

Sag 35 / 20:40 – 20:45 / Orientering / 
Eventuelt 

Der har været en lille smule asbest i taget fra Toksværd, 
fejlen er rettet og der er ingen sikkerhedsfare.  

 


