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Referat fra skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  

 
Tirsdag den 16.08.2022 klokken 18:00 - 21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 

Til stede: Jesper Nielsen, Mia Than West, Ena Christensen, Jørgen Wilms, Christina Krogh 
Nikolajsen, Louise Mie Grahn Andersen, Shila Høeg, Jessica Hedegaard Boysen (9.L), Maj-Britt 
Højgård 
 
 
Fraværende: Mie Ihlermann Rasmussen 
Afbud: Ditte-Lene Paustian 
Mødeleder:  Jesper Nielsen 
Referat: Shila Høeg 
 

Punkt Referat 

Sag 1 / JG /Beslutning / 
Formalia vedrørende skolebestyrelsesarbejdet 

• Hvem er vi? 
• Hvad er vores opgave? 
• Regler og rammer 

Formanden byder velkommen og SB siger hej til 
hinanden. 
Bogen ” Skolebestyrelsens håndbog” er indkøbt og delt 
ud. SB´s opgaver blev gennemgået og opsummeret.  
Den 5/9 er der kursus på Lille Næstvedskole vedr. SB. 
21/9 er der BørneTopMøde i Grønnegade 
Alle vores møder i SB MÅ ikke refereres udenfor 
rummet. Kun egen kommentarer og referatet må forlade 
rummet. 
 
 

Sag 2 / JG / Beslutning /  

Konstituering 
Konstituering vedtages 

Konstituering var kun betinget, da udløbsfristen ikke var 

udløbet. Og der kom en klage fra TO hvori man ville 
have valget annulleret. Men valget er godkendt. 
Nu kan vi sige tillykke til Jesper som formand og Ditte-
Lene som næstformand.  
 

Sag 3 / JG / Beslutning/ 1 bilag 
Vederlag 
Der skal træffes beslutning om vederlag til 
skolebestyrelsen 

Forældrerepræsentanterne kan få 4500,- og 
elevrepræsentanterne 1500,- 
Pengene går fra skolens budget, og dermed eleverne, 
fortæller formanden. De sidste år, har SB besluttet, at 
de ikke vil have pengene udbetalt.  
SB beslutter ligeledes, at pengene skal gå til eleverne, 
så SB ønsker ikke vederlag. 
 

Sag 4 / JRW / Beslutning / 1 bilag  
Forretningsorden 
Forretningsorden gennemgås 

Formanden gennemgår hurtig forretningsorden.  
Og forretningsorden bliver rettet til og godkendt. 

Sag 5 / JRW / Beslutning / 1 bilag 
Møderække 
Forslag til møderække for resten af skoleåret 
gennemgås med henblik på beslutning 

Der bliver lavet en ny møderække som bliver sendt ud 
på mail og alle skal acceptere eller komme med 
kommentarer. Møderækken bliver taget med på næste 
SB-møde til godkendelse. Næste møde afholdes den 
15/9 kl. 18-21.  

Sag 6/ JG / Beslutning / 1 bilag 
Princip for vikardækning 
Princip for vikardækning gennemgås med henblik på 
vedtagelse 

Princippet blev drøftet og skal i høring. Princippet bliver 
taget op igen til oktober, når høringen er overstået.   

Pause  

Sag 7 / JRW / Beslutning / 5 bilag 
Høringssvar vedrørende skolestruktur 

Skolestrukturen blev drøftet rundt om bordet.  
SB er enige i, at Holmegaardskolen kun skal have én 
samlet udskoling. 
SB er enige i, at den nuværende skolestruktur på 
Holmegaardskolen bibeholdes. 
SB har ingen holdning til de andre skolers struktur. 
SB mener, at vores nuværende navn skal bibeholdes. 
Formanden laver et udkast til et høringssvar og sender 
ud på mail til SB-medlemmer.  
 

Sag 8 / JG /Orientering /  
Princip om principper 

Princip om principper blev drøftet. 
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Gennemgang af princip om principper, for at sikre 
fælles forståelse for arbejdet med principper i 
skolebestyrelsen 

Sag 9 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Der orienteres om manglende rengøring i afdeling 
Fensmark. 
Maj-Britt er ny medarbejderrepræsentant fra afdeling 
Toksværd.  
Der afholdes ansættelsessamtaler for barselsvikariatet 
for Erika den 31/8 kl. 14-18. En fra SB må meget gerne 
deltage.  

Sag 10 / Orientering / 
Eventuelt 

Det er gået godt hen over sommerferien og intet 
ødelagt.  
 
SSP og politiet bliver inviteret igen 

 


