
 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  
 

Torsdag den 24.02.2022 klokken 18:00 - 21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 
Til stede: Jacob Svava Mortensen, Jesper Nielsen, Ditte-Lene Paustian, Liva Bech Pedersen 6T, Ena 
Christensen, Josiane Jensen, Jørgen Wilms, Shila Høeg 
 
 
Fraværende:  
Afbud: Mia Than West, Berit Jørgensen, Ann Kristin Sneberg, Tilde Marie Kannegaard 8I 
Mødeleder:  
Referat: Shila Høeg 
 

Punkt Referat 

Sag 74 / Beslutning / 
Godkendelse af referater 

Godkendt 

Sag 75 / JG / Orientering /  
Orientering fra elevrådet 

• Toksværd 
• Fensmark 

Toksværd har genindført inde-tid fra 4.-6. kl. i 10- 
pausen, men da SB tidligere har besluttet at alle elever 
skal være ude i alle frikvarterer, skal dette tages op til 
behandling igen.  
 

Sag 76 / SH / Orientering / 1 bilag (eftersendes) 
Økonomi 

• Status indeværende år 
• Drøftelse af kommende budget 

Økonomien er i balance, med et mindre, forventet 
merforbrug ved skoleårets udgang. Skolen vil forsøge at 
nedbringe merforbruget. 
Alle medarbejdere, der har været fraværende med 
Corona, skal huske at godkende mail i deres e-Boks, 
ellers får skolen ikke refusion.  
Når tildelingen til skolen er kendt, udarbejdes første 
skitse til et budget for kommende skoleår. Herefter 
behandles budgetudkast på de kommende møder, indtil 
vi har et færdigt budget. Herefter udtaler 
skolebestyrelsen sig om budgettet. 
 

Sag 77 / JRW / Orientering / 
Coronastatus 

Vi har ikke podere på skolen mere, og vi udleverer ikke 
selvtest på skolen mere. 
Der er stadig ekstra rengøring.  
Inden ferien var der ca. 31 fraværende medarbejdere og 
i denne uge er der 6 fraværende. Det er en positiv 
udvikling. 

Sag 78 / JRW / Beslutning / 1 bilag 
Princip om undervisningens organisering 

Princippet tilrettes, og sendes i høring. 
Høring forventes afsluttet inden den 19/4, så de 
indkomne høringssvar kan behandles i skolebestyrelsen 
på mødet den 19/4. 
 

Sag 79 / JRW / Orientering / 1 link (www.subit.dk)  
Orientering om vikardækning 

• Hvordan gør vi? 
Subit vil være vores nye vikarsystem. Shila 
orienterer. 

Shila skal være vikardækker fra den 1/3. Dvs. de andre 
ledere skal ikke tage morgentelefonen mere. 
 
Vi laver en evaluering på SB-mødet i april. 
 
Ved længerevarende sygdom skal forældrene have 
besked.  

Sag 80 / JRW / Beslutning / 1 bilag 
Princip om vikardækning 

Eksisterende princip drøftes 

Der skal stå noget om information til forældrene vedr. 
fravær. 

Hvordan sikrer skolen den faglige kvalitet, når der 
vikardækkes ved længerevarende fravær. 
Ved længerevarende fravær, hvem overtager 
undervisningen. 
 

Pause  

Sag 81 / JG / Drøftelse /  
Temamøde om skolehjemsamtaler 

Der udarbejdes program og mødeindkaldelse af 
skolebestyrelsesmedlem. Dette sendes til skoleleder om 
senest 8 dage. 
Vi afsætter 1,5 time 
Den 21/4 kl. 19-20:30  
Storrum B skal bestilles. 

http://www.subit.dk/


 
 

Der sendes et ”OBS” til klasserødderne straks, så datoen 
bookes i kalenderen.  
Skolen sender det ud, senest en måned før 
arrangementet.  

Sag 82 / JRW / orientering / 
Håndtering af omtale på Facebook 

Skolen og skolebestyrelsen forholder sig som 
udgangspunkt neutrale ved negativ omtale af skolen på 
Facebook. 
 

Sag 83 / JG / Beslutning / 4 bilag 
Høringssvar vedrørende arkitektbesøg 

Jørgen skriver SB´s kommentar i høringssvaret.  

Sag 84 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Skolen har løst opgaven ved længerevarende fravær 
super godt.  
Der er mange som kommenterer Fensmarks flotte idræt 
bane/legeplads.  
Der er rigtig meget vand rundt om skolen, så der bliver 
mudret indenfor.  
Der afholdes trivselsdag næste fredag. De vil meget 
gerne ud og opleve noget sammen, fortæller eleverne.  
På onsdag modtager en medarbejder Dronningens 
fortjeneste medalje.  
Der er mange som har været Corona ramt, men nu er 
folk ved at være tilbage. 
Der har været afholdt skakdag (2 lektioner) fredag i uge 
6. God tradition.  
Der er kommet nye døre i Toksværd. 
SB-formanden er forundret over, at han ikke har mødt 
det nye udvalg Børne- og uddannelsesudvalget BBU. 
 
 
 

Sag 85 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

• Udkast til princip om vikardækning 
• April: høring om princip om undervisningens 

organisering slut 
• Maj: Høring om princip om vikardækning slut 
• Juni: Årsberetning 

 

Sag 86 / Orientering / 
Eventuelt 

Har vi lavet en frist for, hvornår vi skal melde fra til SB. 
Det er ikke holdbart, at vi afholder møder, når vi ikke er 
nok til at være beslutningsdygtige. 
Der er skolebestyrelsesseminar, så deltag hvis du har 
lyst. Der er udsendt invitationer.  
Skolen undersøger om skolebestyrelsen er opdateret hos 
Skole og forældre.  
 

 


