
 
 

Referat af skolebestyrelsesmødet på Holmegaardskolen  
 

Torsdag den 29.09.2020 klokken 18:30 -21:00  
STED: Skype   
 
Til stede: Line Knude, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Dan Heino Kristoffersen, Jacob Svava 
Mortensen, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Gerd Østergaard, Ditte-Lene Paustian, Tilde Marie 
Kannegaard 8I, Tore Lindebæk Jensen 5T 
 
Fraværende: Dan Heino Kristoffersen 
Afbud: Gerd Østergaard, Berit Jørgensen, Line Knude 
Mødeleder:  
Referat: Mette Hugger 
 

Punkt Referat 

Sag 13 / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

Udsættes til førstkommende fysiske møde. Dette 
skolebestyrelsesmøde er et skype-møde, og afholder 
møderne på Skype indtil andre retningslinjer meldes ud.  

Sag 14 / JG / Orientering/ 
Velkommen til elevrådet 

• Forventninger til elevrådet 
• Forventninger til skolebestyrelsen 

Velkommen til Tilde 
Til elvrådsmødet er der talt om frikvarter og den 
manglende aktivitet i frikvarteret. Elevrådet kunne godt 
tænke sig at boldbanen og basketbanen blev repareret, 
pladerne er slidte og nettene er i stykker.  På grund af 
vores nedslidte udearealer, er det svært at være aktiv i 
frikvarterne.  

Sag 15 / MHU / Orientering / 2 bilag  
Økonomi 

• Sidste års resultat 

• Status i år 

Skoleåret 2019-2020 ender med et merforbrug på 
2.444.799 kr., der har været udgifter til Corona på 
1.786.314 kr. og vi har haft en besparelse på 452.443 kr. 

på blandt andet almindelige vikarudgifter, mindreforbrug 
på fagkonti. Vi har anmodet om 1.333.871 kr. refunderet, 
vi ved på nuværende tidspunkt ikke hvor meget vi får 
refunderet og hvornår. Lige så snart vi kender til beløbet 
og tidshorisonten, informeres skolebestyrelsen.  
 
Vores mål om, at blive gældsfrie pr. 31-7-21, er fortsat 
realistisk.   

Sag 16 / JRW / Drøftelse/beslutning / 1 bilag 
Revidering af princip L 
Der ønskes en revision af princippet vedrørende kost 

Baggrunden for ønsket er mere et ønske om en 
retningslinje.  
Eleverne oplever, at der er forskel på de forskellige 
holdninger blandt personalet om hvad der er ok. Der er 
ikke en ensrettet holdning og retningslinje for hvad man 
må på Holmegaardskolen. Ledelsen bringer emnet videre 
i VMED-udvalget, for at få lavet en retningslinje, så 

medarbejderne ved hvad skolen står for. Princippet er 
vedtaget i 2016, vi bevarer princippets indhold, men 
sætter det op til den nye form, og sender princippet i 
høring, Jørgen omskriver princippet, og det sendes i 
høring. Når princippet har været i høring, tages det op på 
enten november mødet eller december mødet.   

Sag 17 / JRW / Drøftelse/beslutning / 1 bilag 
Revidering/evaluering af princip O 

• Hvordan udmøntes princip om brug af 
mobiltelefoner? 

• Skal princippet revideres 

Der er en oplevelse af, at princippet udmøntes forskelligt.  
I første omgang mødes ledelsen med elevrådsformanden 
og elevrådsnæstformanden i udskolingen, for at finde en 
løsning på de manglende rammer vi som skole har. Der 
kommer en opfølgning fra mødet mellem ledelsen og 
elevrådet i udskolingen på kommende møde.  

Sag 18 / JRW / Orientering / 1 bilag 
Kvalitetsrapport 2019-2020 
En kort gennemgang af kvalitetsrapporten, med 
særligt fokus på Holmegaardskolen 

Kvalitetsrapporten belyser skolevæsnet. Der er en del 
steder vi bliver nævnt i en positiv tone:  

- Holmegaardskolen er gået frem på 
karaktergennemsnittet, så vi præsterer som vi 
skal i forhold til de socioøkonomiske forhold 
skolen har. 

- Den samlede vurdering af skolen er overvejende 



 
 

positiv, der nogle indsatser der skal arbejdes 
med i den kommende tid, disse indsatser er vi 
allerede i gang med at arbejde med.  

Pause  

Sag 19 / JRW / Orientering / 1 bilag 
Virksomhedsplan 2020 
En kort gennemgang af virksomhedsplanen, med 
særligt fokus på 2025 målene 

Der bliver lavet en plan hvert år. Vores virksomhedsplan 
skal have en sammenhæng med centret og direktionen, 
Målene er sat til at pege ind til 2025 og er: 

- Faglighed 
Vi ønsker at hæve vores karaktergennemsnit 

- Økonomi og administration 
Vi skal have sorte tal på bundlinjen 

- Trivsel 
Her kigges på sygefravær og elevfremmøde 

- Tidlig indsats - inklusion  
Vi inkluderer ikke så mange elever som målet 
tilsiger os. 91,6 % af vores elever bliver 
inkluderet. Det arbejder vi på at gøre bedre 

- Overgange  
Modenhed og overgang til uddannelser.  

Sag 20 / JG / Beslutning / 
Skole & Forældres landsmøde 
Skole & Forældre afholder landsmøde i november 2020 

Lørdag den 21. november 2020, mødet foregår digitalt. 
Da skolen har under 1000 elever, har vi tre pladser til 
vores rådighed. Man tilmelder sig hvis man vil deltage, 
tilmelder man sig efter først til mølle-princip.   

Sag 21 / JG / Drøftelse /  
Evaluering af workshop 22/9-2020 
Der ønskes en evaluering af den workshop, vi nyligt 
har afholdt. 

• Var formen hensigtsmæssig? 
• Var indholdet passende? 
• Hvad er der kommet ud af workshoppen? 
• Hvordan kommer vi videre? 

Workshoppen var desværre aflyst på grund nye 
Coronarestriktioner.  
Vi håber at situationen snart forbedres, så vi kan afholde 
workshoppen. Ledelsen sender programmet og 
hjælpespørgsmål til elevrådet og 
medarbejderrepræsentanten for elevrådet, så eleverne 
kan være med i drøftelsen. 

Sag 22 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Medlemmer 
Deltagelse i forældremøderne, der har været udbredt 
interesse for workshoppen. Der er et ønske om at tale om 
at møderne kan gøres i en anden form. Når sådan en 
opgave bliver delt, så er det tydeligt at der mangler en 
forældrerepræsentant, og det fylder hos medlemmerne.   
Medarbejdere 
Da der ikke er nogen medarbejder til mødet, er der ingen 
bemærkninger.  
Ledelsen 
Grundet vores store forbrug på 20.2, bliver vi nødt til at 
gøre noget andet, vi ansætter en leder der kun har fokus 
på vores 20.2 område i forhold til visiteringer, 
handleplaner for eleverne.  
Vi satser på at have det første udkast til vores 
værdiplakater klar til næste møde.  
Vores nye afdelingsleder, Mette Spodsberg starter som 
afdelingsleder på afdeling Fensmark i indskolingen og 
mellemtrin, samt S2, starter på mandag den 5. oktober. 
Pernille som har været udlånt fra Ungdomsskolen bliver 
til og med uge 41, så der bliver en god overlevering.  
Vi er i gang med at udarbejde en udførlig beredskabsplan 
i forhold til hvordan Holmegaardskolen forholder sig i 
forhold til et testet Covid-19 tilfælde.  
I næste uge er der emneuge, vi arbejder med verdensmål 
og afslutter ugen med motionsdag, vi afholde 
motionsdagen med de retningslinjer vi skal i forhold til 
Coronaretningslinjer.  
Vi forventer at vores nye hjemmeside er klar i uge 43  
Formanden 
Formanden har fået en henvendelse fra nogle forældre. 
Der stilles et konkret forslag om, at man også tilpasser 
forældremøderne på samme måde som workshoppen om 



 
 

skolehjem samarbejdet. Der skal være en drøftelse af 
hvordan vi afholder forældremøder. Det tages på til et 
kommende møde.   

Sag 23 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

Møde vedrørende mobilprincip  
Drøftelse af forældremøder  

Konsekvenser ved at ødelægge skolens ting  

Sag 24 / Orientering / 
Eventuelt 

Ingen bemærkninger  

 


