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Referat skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  

 
Torsdag den 19.05.2022 klokken 19:00 - 21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 

Til stede: Ann Kristin Sneberg, Jesper Nielsen, Mia Than West, Jacob Svava Mortensen, Liva Bech 
Pedersen 6T, Ena Christensen, Josiane Jensen, Jørgen Wilms, Lone Christoffersen, Tilde Marie 
Kandegaard 9.I, Ditte-Lene Paustian 
 
 
Fraværende: 
Afbud:  Shila Høeg, Ann Kristin Sneberg, Jacob Svava Jacobsen, Josiane Jensen, Lone 
Christoffersen,  
Mødeleder:  
Referat: Betina Jørgensen 
 

Punkt Referat 

Sag 110 / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

Godkendt 

Sag 111 / JG / Orientering /  
Orientering fra elevrådet 

• Toksværd 
• Fensmark 

Liva fortæller: 
• på elevrådsmødet i Toksværd har man talt om 

princippet vedr. hvornår man må gå hjem hvis 
man ikke har lærer. 

• Skolefest med teater i TO 
• Besøg fra børnekultur med dans 5.-6. årgang. 
• Ciirkusforestilling 
• Skolepatruljetur til Tivoli. 

Sag 112 / SH / Orientering / 1 bilag (eftersendes) 
Økonomi 

• Status indeværende år 

Status indeværende år:  
• Det ser ud som om der stort set er balance. Pt. 

Peger det på et overskud på 100.000 kr. 
• Skb havde en kort samtale om hvad et evt. 

overskud kan bruges på. 
 

Sag 113 / JRW / Orientering / 1 bilag (eftersendes) 
Økonomi 

• Drøftelse af kommende budget for 2022-
2023 

Budgetdrøftelse: 
• Jørgen har forsøgt at lave et mere overskueligt 

budgetark. 
• Sfoen er ikke endeligt endnu, da det endnu er 

lidt usikkert, hvad den afkortede skoledag 
kommer til at betyde for sfo. 

• Budgettet besluttes på næste møde. 
• På Specialundervisning sker en lille stigning, 

men det er opstået da vi opretter nye klasser 
og henter elever hjem. 

• Jesper roser, at budgettet kan holdes på et 

stykke papir       

 

Sag 114 / JRW / Beslutning / ? bilag (alle 
høringssvar fra alle elevråd og VMED) 
Forslag om indeordning 

Liva fortæller: vil gerne have indeordning fra 4.-6. 
årgang i vinterhalvåret. 

• Vi har en snak om det er en god ide på hele 
Holmegaardskolen på mellemtrinnet. 

Fordele:  
• det er et ønske fra elevrådet i Toksværd. 

Eleverne får et ansvar i forhold til selvkontrol 
hvis de vil benytte indeordning. 

 
Ulemper: 
• eleverne har godt af frisk luft, der skal luftes ud 

i klasselokalet. 
Der laves en afstemning: Det er vedtaget. 

Sag 115 / JRW / Beslutning / 1 bilag 
(styrelsesvedtægten) 
Elevrådsstruktur 2022 – 2023 

Der er kun et elevråd i Fensmark og et i Toksværd, 
mente formanden. Det viser sig at styrelsesvedtægten 
skriver at der kan være to elevråd på skoler med elever 
fra 0.-9. klasse. 
Skb har en snak om, hvornår og hvordan 
”elevrådskagen” skal skæres. Skal der være to elevråd i 
Fensmark, hvordan fordeleles de to råd. 
Et forslag er  er at dele mellem indskoling og mellemtrin 
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Mellem 4. og 5. årgang i Fensmark. Vi kalder den 
Vardemodellen 

Sag 116 / JRW / Beslutning / 2 bilag 
For-høring om skolestruktur  
Forslag til høringssvar (det ene bilag) eftersendes ved 
Jesper 

Det er en lang proces som er i gang og lige nu skal vi 
tage stilling til hvad der er godt og skidt. Jesper har 
lavet et udkast som skb. forholder sig til. Skb strammer 
i fællesskab dokumentet op. 

Pause  

Sag 117 / JG / Orientering / 
Skolebestyrelsesvalg 2022 

Frist for opstilling tirsdag d. 24. maj. Der er skrevet til 
forældrene på Aula og Jesper har lavet en video til 
Facebook. Der er også ”prikket på skulder” når de 
nuværende medlemmer møder forældre rundt omkring i 
byen. Førskolen skal have tilsendt materialet det sørger 
Jørgen for. 

Sag 118 / JG / Beslutning / 1 bilag (evaluering fra 
tidligere referat) 
Deltagelse i forældremøder 
Sidste evaluering (se referat fra efteråret) 

En debat om hvilke metode vi skal bruge i forhold til at 
”deltage” i forældremøderne. 
Forslag: der skal være fysisk tilstedeværelse på 0. 
årgang og video på resten af møderne. 
 

Sag 119 / JG / Drøftelse /  
Årsberetning 
Hvad ønsker bestyrelsen at der tages med til 
dialogmødet? 

Jesper modtager input til årsberetningen. 

Sag 120 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Udskoling: de skriftlige prøver er overstået. 
Toksværd: skolefest 
Ny afdeling: skolefest. 
 
Jesper og Jørgen har været til speeddating med børne - 
og uddannelsesudvalget. Jesper oplevede det som en 
god seance. 
 

Sag 121 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

• Juni: Årsberetning 

Princip om vikar 
Talepunkter til video 
Næste møde d. 14. juni  
 

Sag 122 / Orientering / 

Eventuelt 

 

 


