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Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  
 

Torsdag den 28.10.2021 klokken 18:00 -21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 
Til stede: Jesper Nielsen, Ditte-Lene Paustian, Mia Than West, Liva Bech Pedersen 6T, Ena 
Christensen, Josiane Jensen, Jørgen Wilms 
 
 
Fraværende: Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Tilde Marie Kannegaard 8I 
Afbud: Jacob Svava Mortensen, Mette Hugger 
Mødeleder:  
Referat: Jørgen Wilms 
 

Punkt Referat 

Sag 27 / Beslutning / 
Godkendelse af referater Referat godkendt uden bemærkninger 

Sag 28 / JRW / Orientering /  
Orientering fra elevrådet 

• Toksværd 
• Fensmark 

I Toksværd er der blevet talt om gættelege og 
traditioner op til jul. Høring om mobilprincip. 0. og 1. 
klasse var ikke med på princippet, men resten af 
elevrådet bakker princippet op. Der har været afholdt 
kursus i byrådssagen, hvor de brugte sticky Notes til 
ideer. Forslag til økonomilæring, så elever får bedre 
viden om økonomi. Der blev også udtrykt utilfredshed 
med sexualundervisning. Eleverne ønsker karakterer 
tilbage i 7. klasse. Det opleves utrygt at færdes i 
Fensmark, når det er mørkt, fx efter klub. 

Sag 29 / MHU / Orientering / 1 bilag 
Økonomi 

• Status indeværende år 

Skolens økonomi er fint i balance. Vi skal være 
opmærksomme på vores vikarudgifter. Skolen har fokus 
på at nedbringe denne udgift, så vi ikke overskrider 
budgettet. 

Sag 30 / JRW / Orientering / 

Coronastatus 

Skoleleder orienterer om Corona. Der har været 

adskillige smittetilfælde sidst i uge 41, men da det løb 
ind over ferien, har det ikke haft yderligere 
konsekvenser. 

Sag 31 / JRW / Orientering /  
20.2 – hvad er status på arbejdet med dette 
område? 
Specialleder Signe deltager i dette punkt, og giver en 
orientering 

Signe orienterer om skolens planer for, hvordan vi skal 
arbejde med mellemformer og inklusion, så vi kan 
nedbringe antallet af elever, der ikke er inkluderet i 
almenskolen. Der er mål i skolens virksomhedsplan, som 
vi skal nå. Disse fire mål fortæller Signe om. Signes 
bilag sendes ud med referat, så hele skolebestyrelsen 
har materialet. 
Signe fortæller, at mellemformer blandt andet betyder, 
at vi kan holddele på en anden måde, at elever kan 
være mere blandet mellem special- og almenklasser, at 
elever fx kan have brug for at lave noget andet end 
faglig undervisning, men i stedet har fysisk aktivitet i 
den sidste lektion hver dag. Mellemformer laves 
systemisk, dvs. at kontekst er meget vigtig. 

Sag 32 / JG / Beslutning / 1 bilag (sendes ud 
26/10) 
Mobilprincip evalueres efter høring Punktet udsættes til kommende møde. 

Sag 33 / JG / Orientering /  
Fodgængerovergang i Toksværd 

Der gives en orientering om udviklingen i sagen 

Formanden har haft et møde på pladsen med en 
medarbejder fra kommunen. Det anbefales ikke, at der 

laves en fodgængerovergang, da det er en cykelsti der 
skal krydse vejen. Der kan enten videreføres cykelsti 
hele vejen op ad Søledsvej, eller der kan laves et 
helleanlæg, så bilister får fokus på de krydsende 
cyklister. Forslagene skal behandles politisk. 

Pause  

Sag 34 / JG / Drøftelse /  
Proces for hjemmesiden 
Skolens hjemmeside har været brudt ned. Nu er den 
på vej op igen. Der ønskes en drøftelse af processen 

Følgende ønsker skolebestyrelsen at få rettet til hurtigst 
muligt: 
Medlemmer af skolebestyrelsen 
Infoboks på forsiden skal væk 
De tre værdier i tre bokse 
Referater og dagsordner – de nyeste først 
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Facebookplugin 

Sag 35 / JG / Drøftelse/beslutning / 1 bilag 
Princip G – Undervisningens organisering 
Princippet revideres. Punktet udskydes til næste møde. 

Sag 36 / MHU / Orientering / 
Legepladsprojekt 
Status på legepladsprojekt 

Skoleleder oplyser om arbejdet med legepladsprojektet. 
Der er spadestik fredag. Tak til de forældre, der deltog i 
nedrivning af det gamle udstyr i skolegården, så 
projektet kunne blive igangsat. 

Sag 37 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Intet nyt fra medlemmerne. 
Medarbejder fra Toksværd fortæller om motionsdag. Det 
var en god dag, med mange forældre tilstede. Der bliver 
spurgt ind til projektet om skolehjemsamarbejdet. Det 
tages op på ny til januar. 
Medarbejder fra Fensmark fortæller om deres fagdage, 
der var placeret tre dage i træk. Det blev ikke oplevet 
som positivt, at de lå så tæt. Motionsdagen var en god 
dag, hvor der var stjerneløb. Der er medarbejdere der 
føler sig presset af, at en forældregruppe deltager i 
undervisningen systematisk. Medarbejderne føler sig 
overvåget. Ledelsen tager kontakt til klasserådet. I 
Fensmark er medarbejderne også begyndt at planlægge 
juleaktiviteter. 
Intet nyt fra ledelsen. 
Formand orienterer om, at Dan Christoffersen er udtrådt 
af bestyrelsen. Mia Than West er indtrådt som 
fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. 
Byrådet behandler et forslag om at ændre 
skolestrukturen på deres møde 9. november 2021.  

Sag 38 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

•  

Mobilprincip 
Princip om organisering af undervisning 
Princip om antimobning 

Sag 39 / Orientering / 
Eventuelt  

 


