
 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  
 

Torsdag den 25.3.2021 klokken 18:30 -21:00  
STED: Teams 
 
Til stede: Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Dan Heino Kristoffersen, Jacob 
Svava Mortensen, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Gerd Østergaard, Ditte-Lene Paustian, Jørgen 
Wilms, Tilde Marie Kannegaard 8I, Tore Lindebæk Jensen 5T, Mia Than West (suppleant), Sara Lang 
Mølgaard (suppleant) 
 
 
Fraværende: Tore Lindebæk Jensen 5T, Dan Heino Kristoffersen 
Afbud: Ann Kristin Sneberg, Ditte-Lene Paustian 
Mødeleder:  
Referat:  
 

Punkt Referat 

Sag 84 / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

Vi underskriver referaterne til det førstkommende 
fysiske møde 

Sag 85 / Orientering / 
Besøg af ny leder  

Udsættes til næste møde.  

Sag 86 / JG / Orientering/ 
Punkter fra elevrådet 

Fensmark: Elevrådet har haft fokus på investeringen af 
de 20.000 kr. de har fået. Det er rart for eleverne at 
komme lidt tilbage i skole igen.  
 

Sag 87 / MHU / Orientering / 2 bilag 
Økonomi 

• Status i år 
• Budgetudkast kommende skoleår 

Vores økonomi ser fortsat fornuftigt ud, vi skal dog være 
opmærksom på, at vi ikke bruger for mange penge, så 
der ikke er balance. Der er indstillet til økonomiudvalget 
at en del af den Corona kompensation vi fik for vores 
udgifter i foråret 2020, skal betales tilbage, det betyder 
for Holmegaardskolen, at vi skal betale 495.165 kr. 
tilbage, det er dog ikke politisk vedtaget endnu. Stor 

utilfredshed fra skolebestyrelsen om at vi spinker og 
sparer alle de steder vi kan, og så bliver vi straffet ved 
at få trukket pengene tilbage. Yderligere har vi haft en 
besparelse i januar og februar på 206.130 kr. denne 
besparelse forventer vi, at vi bliver trukket for.  
 
Udkastet til budgettet er med meget usikre tal, vær 
opmærksom på, at der under ledelse og administration 
er konteringsmæssige ting, der gør at det ser ud til vi 
bruger 1 mio. mere, det gør vi ikke. Grunden til at vi 
forventer at bruge 4.2 er fordi vi i dette skoleår er 
blevet dygtigere til at kontere udgifterne korrekt, i dette 
skoleår bruger vi også 4.2, men har haft 
underbudgetteret med 3.2 mio.  
Udgiften til vores specialområde kendes endnu ikke, da 
vi stadig er i gang med visitationerne, og vi ikke kender 
alle takster fra de andre skoler. Vi kan bruge ca. en 
lærestilling til udvikling af skolen. Vi har investeret i 
udviklingen af vores 20.2, men det tager tid, inden vi 
ser gevinsten af tiltaget. Vi tydeliggør vores 20.2 
forbrug, for at signalere at skolen får tildelt for lidt til 
dette område. Skolebestyrelsen havde ønsket, at der 
havde været midler til at prioritere pædagogiske 
indsatser, men føler at vi i kommende skoleår igen ikke 
har de store midler at gøre godt med.  
Ved næste møde bliver skolebestyrelsen præsenteret for 
2. budgetudkast og på maj mødet godkender 
skolebestyrelsen budgettet.  

Sag 88 / JRW / Orientering / 
Coronastatus 

Vi skal lukke mere op efter påske. På BSU-mødet i dag, 
blev det besluttet at vi fastholder den reduceret 
undervisningstid ved fjernundervisning. 5. til 8. klasse 
kan møde op 50 % af tiden efter påske. Det vil være en 
uge med fysisk undervisning, og en uge med 
fjernundervisning, når der er fjernundervisning, er det 



 
 

med reduceret skema. Eleverne skal have deres normale 
skemaer. Vi går fra nødundervisning til omlagt 
undervisning, derfor kan vi ikke lave de store 
skemaændringer, da vi skal overholde de faglige krav.  
0. til 4. årgang er fysisk i skole med deres normale og 
fulde skema. Personalet kan se mange muligheder i, at 
eleverne er tilbage fysisk 50 % af tiden, og glæder sig til 
at tage imod eleverne igen.  
 
Der er ikke krav om test, vi skal tilbyde elever fra 12 år 
og op, to ugentlige test, vi kan højst sandsynligt ikke 
tilbyde det ugen efter påske, men der arbejdes på 
højtryk på at få testkapaciteten på plads.   

Sag 89 / JG /beslutning / 1 bilag 
Trafik 

• Princip vedtages endeligt i sin nye form 

Under målsætning: 
- Skolen har skolepatruljer på alle afdelinger af 

skolen, ændres til: skolen har skolepatruljer på 

begge afdelinger af skolen.  
 

Princippet vedtages og sendes i høring.  

Sag 90 / MHU / Drøftelse /  
Elevrådets forslag til anvendelse af midler 
 

Elevrådet ønsker følgende: 
Bord/bænkesæt 
Opgradering af basketbanen, herunder nye net, og nye 
træplader 
Fodboldsbanen, skal tegnes op og målene skal   
erstattes af nye net 
Ramper 
Der mangler de sidste priser.  
Mia prøver at forhøre sig, om hun kan skaffe 
bord/bænkesæt.  
Til næste møde er der priser på det hele, så 
skolebestyrelsen kan træffe den endelig afgørelse.  

Pause  

Sag 91 / JRW / Beslutning /  
Definition af høringsparter 

• 45 klasseråd 
• 3 elevråd 
• Personale 
• Andre? 

Formanden ønsker en højere svarrate end vi har haft 
tidligere.  
 
Forslag: 
45 høringssvar fra klasseråd 
3 høringssvar fra de tre elevråd 
1 høringssvar fra personalet  

 
Vi kan have svært ved at få 45 høringssvar fra alle 
klasseråd. Vær opmærksom på at nogen opfatter, at 
hvis man er enig i høringssvaret sendes der ikke et 
høringssvar.  
 
Når vi sender høringsmaterialet ud, kan vi beskrive at vi 
gerne vil have neutrale holdninger også fra 
klasserådene.  
 
Høringsmaterialet sendes til personalet via VMED, så der 
kun kommer et svar fra personalet. I VMED er ledelsen 
også repræsenteret og kan give deres holdning til 
princippet.  
 
Målsætning om at vi skal have 50 % til at lave 
høringssvar. Forslag om at de forældrevalgte 
bestyrelsesmedlemmer skal fortælle om det til 
forældremøderne i starten af skoleåret.   

Sag 92 / JRW / Beslutning / 1 bilag 
Princip F – Skolens budgetlægning 
 

I folkeskoleloven § 44 står der, at der ikke at der SKAL 
laves et princip om budgetlægning. Skolebestyrelsen 
beslutter derfor at princip F - budgetlægning udgår.   

Sag 93 / JG / Beslutning / 1 bilag 
Timefordelingsplan 2021-2022 
Timefordelingsplanen gennemgås 

Den er magen til den vi har i år, der er en fejl i 
indskolingen, hvor der står holddelingstimer, de er der 
ikke, da indskolingen har forkortet skoledag. Vi har sat 
midler af til at vi kan give eleverne et boost op til en 
prøve i et enkelt lektionsfag. Skolebestyrelsen har ingen 
bemærkninger til timefordelingsplanen.  



 
 

Sag 94 / JRW / Beslutning / 1 bilag 
Valgfag for 9. årgang 2021-2022 

På 9. årgang kan man vælge et valgfag der kører fra 
august til december, fra januar vil der være fagligt boost 
i matematik og dansk.  
Skolebestyrelsen godkender valgfagskataloget.  

Sag 95 / MHU / Orientering / 1 bilag? 
Legepladsprojekt 
 

Vi har fået 100.000 kr. fra Moreplay puljen, derudover 
har Kompan givet yderligere 121.567 kr. i rabat på 
projektet, så det samlet projekt for udskolingen vil blive 
på 2.3 mio. Den samlede leasing udgift vil være på 
omkring 1.9 mio. kr. med en årlig ydelse på ca. 200.000 
kr. i denne ydelser er der også vedligehold de næste 10 
år på legepladsen, samt gen-opstregning af linjer.  
Ledelsen undersøger om hvordan forsikringsforholdene 
er, hvem har forsikringsforpligtigelsen overfor 
legepladsen, hvis den bliver ødelagt af brand eller 
hærværk. Forslag om at lave et samarbejde med 
Ungdomsskolen om legepladsen. Kommer der flere 

spørgsmål sendes de til Mette.   
Skolebestyrelsen godkender at vi leaser legepladsen, og 
ledelsen afklarer de forsikringsmæssige spørgsmål, det 
ændrer dog ikke skolebestyrelsens holdning til at vi skal 
lease legepladsen.  

Sag 96 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Medlemmer: 
Vi taler legepladsprojektet som en ”vi-ting”, det er for 
Holmegaardskolens elever, vi har valgt udskolingen for 
at sikre at det kommer alle elever på Holmegaardskolen 
til gode.  
Ros til skolen i forhold til Corona, der har været fokus på 
det sociale og det at komme tilbage i klasselokalet.  
Stor ros til processen om førskolen.  
Skolebestyrelsen bliver inviteret, fra forskellige parter i 
Holme-Olstrup, til et møde omkring de grønne områder i 
Holme-Olstrup.  
  
Medarbejdere: 
Fensmark:  
Det er svært at være tilbage, og ikke have kontakt med 
sine kollegaer.  
 
Toksværd:  
Der har været fagdage i henholdsvis matematik, dansk 
og trivsel, det har fungeret fint. Der er rigtige gode 
muligheder for at lave udendørs aktiviteter i området.  
 
Ledelsen: 
Vi er i gang med skoleårets planlægning, vi skal snart i 
gang med fagfordelingen. SFO´en er også i gang med at 
planlægge kommende skoleår. Vi kan ikke mødes fysisk, 
så det kommer til at være digitalt med delte 
dokumenter, og elektroniske møder. 
Corona fylder meget, og stor ros til alle medarbejderne 
der leverer et stort stykke arbejde hver dag.  
 
Formanden: 
Ved sidste skolebestyrelsesmøde behandlede vi et 

høringssvar omkring timetallet for 9. årgang. 
Beslutningen blev truffet i byrådet samtidig med vores 
skolebestyrelsesmøde. Formanden har spurgt ind til 
processen hos CDS. Der er kommet et svar tilbage om 
forståelse for frustrationer, over vores høringssvar ikke 
er kommet med i processen.  

Sag 97 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

• Kostprincip 

Budgetudkast 
Legepladsprojekt 
Forældremøder  
Værdiregelsættet  
Ønske om en drøftelse af gode erfaringer med Corona, 
er der ideer vi kan bruge fremadrettet (Kan flyttes til 
maj mødet) 

Sag 98 / Orientering / Elevrådet vil kontakte formanden, hvis de vil have 



 
 

Eventuelt punkter på dagsorden.  
 
Der er en undring over at det er de samme der er 
fraværende til møderne.  
 
Vi glæder os til at vi kan holde et fysisk møde.  

 


