
 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  
 

Mandag den 21.03.2022 klokken 18:00 - 21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 
Til stede: Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Jesper Nielsen, Mia Than West, Tilde Marie 
Kannegaard 8I, Liva Bech Pedersen 6T, Ena Christensen, Josiane Jensen, Jørgen Wilms, Shila Høeg 
 
 
Fraværende: Jacob Svava Mortensen 
Afbud: Ditte-Lene Paustian  
Mødeleder:  
Referat: Shila Høeg 
 

Punkt Referat 

Sag 87 / Beslutning / 
Godkendelse af referater 

Godkendt 

Sag 88 / JG / Orientering /  
Orientering fra elevrådet 

• Toksværd 
• Fensmark 

TO: Der har været afholdt et møde pga. de skulle 
indgive høringssvar. Inde-ordningen er rullet tilbage, så 
alle er ude i pauserne. 
FE: Møde omkring optimering af undervisningen især 
seksuel-undervisningen. Den opleves mangelfuld af 
eleverne. Ny-afdeling har afholdt et møde og Tilde er 
inviteret. Man har valgt at have 2 elevråd i FE, et for de 
små og et for de store. Formanden fastslår, at skolen 
kun har ét elevråd i FE. Vi kan være lidt nysgerrige på, 
hvordan man gør på tilsvarende skoler i kommunen.  
 

Sag 89 / SH / Orientering / 1 bilag (eftersendes) 
Økonomi 

• Status indeværende år 

Vores underskud er vendt til et lille overskud pt., fordi 
balancen på 20.2 budgettet er ændret. 

Sag 90 / JRW / Orientering / 1 bilag (eftersendes) 

Økonomi 
• Drøftelse af kommende budget for 2022-

2023 

Leasingaftalen vedr. legepladsen er det blevet lovet 

centralt fra, at den tager de, når ejendomsudgifter bliver 
centraliseret.  
Næste step i budgetlægningen er at fordele den mere 
ud, bl.a. til fagene, klasserne osv.  
Beløbet til efter og videreuddannelse er blevet højere 
end tidligere. Det bliver taget godt i mod af 
medarbejderne på skolen. 

Sag 91 / JRW / Beslutning / 
Forslag om indeordning 
Elevrådet i Toksværd har foreslået indeordning i et 
eller flere frikvarterer. 

Der er ingen legeplads på TO, så pauserne bliver meget 
lange. De (4.- 6. klasse) ønsker at være indenfor i 
vinterperioden i 10 - pausen, som er 40 min. Formanden 
pointerede igen, at Holmegaardskolen er en skole, så 
det er gældende for både TO og FE. 
Skolen undersøger omkostningerne ved at have 
indeordning. 
Der er forslag om at forkorte skoledagen med 25 min i 
pausetiden. Det bliver politisk vedtaget i morgen, om 
skoledagen må forkortes.  
Udskolingen må gerne være inden i pauserne og det 
fungere godt, synes eleverne.  
Det skal i høring i de to elevråd og VMED, om 4.-6. 
klasse må have indeordning fra efterårsferien til 
vinterferien i 10-pausen, gældende fra kommende 
skoleår. 

Sag 92 / JRW / Beslutning / 1 bilag 
Udkast til princip om vikardækning 
Udkast drøftes, og sendes eventuelt i høring 

Princippet forpligter til at lave retningslinjer, så det 
bliver mere konkret og forståeligt.  
Det foreslås, at der ikke tages særlig hensyn til, om man 
har kort eller længerevarende fravær. Punkterne slås 
sammen, så der kun er 5 punkter, så punkt 3 kommer 
op ved punkt 1. Det er meget vigtigt, at skolen 
informerer forældrene så hurtigt som muligt.  

Det skal sendes i høring og skal tilbage til SB til mødet i 
maj.  
 

Pause  



 
 
Sag 93 / JG / Beslutning / 
Skolebestyrelsesvalg 2022 

• Skal vi have forskudt valgperiode? 
• Orientering om proces 

Der er valg til foråret. Man kan genopstille og være i SB 
i 4 år. Men skal vi forskyde processen, således at vi 
afholder skolebestyrelsesvalg hvert andet år. Så 
bibeholder vi også en del viden i gruppen. 
For at kickstarte processen, skal nogen komme ind i SB 
for 2 år. 
Det er vedtaget at valgbestyrelsen må gå i gang med 
den nye proces.  
De forældrevalgte blev spurgt, om de vil genopstille.  
 
Bestyrelsen består nu af: 
2 sup 
6 forældrevalgte 
2 elever 
2 medarbejderrepræsentanter  
2 ledelsesrepræsentanter uden stemmeret, med 
sekretærfunktion 
 

Sag 94 / JG / Drøftelse /  
Temamøde om skolehjemsamtaler 
Status på tilmeldinger 

Der er pt. 21 tilmeldte. 34 har meldt fra. 

Sag 95 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Det er lovgivningen som bestemmer de 4 valgfag i 7.-8. 
klasse, som vi udbyder som skole. De bliver oprettet i 
forhold til elevernes valg.  
Nu er der afviklet fastelavn og det gik rigtig godt. Der er 
også afholdt trivselsdag, og det er også gået godt.  
Der er mange holdninger til, at alle nu skal gå ind ad 
hoveddørene igen og ikke ”havedøren” pga. 
rengøringen. Forældrene er begyndt at gå med ind igen, 
for at følge deres børn ind i klassen. 
Nogle forældre er forundret over, at de blev inviteret så 
sent til trivselsdagen.  
Trivselsdag i TO er også gået super godt. Fastelavn i TO 
gik også godt. 
Trivselsmålingerne er også foretaget.  
7. klasserne skal på lejrskole om 14. dage, de glæder 
sig. Det er første gang, vi sender elever af sted på 
lejrskole. 
Antal af 0-klasser bliver taget op på udvalgsmøde i 
morgen, og de skal beslutte om der skal være 2 
børnehaveklasser i TO, da vi pt. kun har 27 elever til 
start.  
Vi har fremsendt et forslag til BBU om at nedsætte 
skoledagen med pausetid 24 min og med UUV tid, som 
kan konverteres til 2-lærertimer.  
Der er indkaldt til FRO-møde. Det er SB som laver 
dagsordenen til mødet. Jesper har indkaldt til formøde, 
så dagsordenen kan laves. 
Der er også indkaldt til møde med BUU, som plejer at 
være ret godt. 
En forælder har henvendt sig til formanden, om vi har et 
princip vedr. gåtur. Det har vi ikke.  
 

Sag 96 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

• April: høring om princip om undervisningens 
organisering slut 

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

Dialogmødet, hvad vil vi gerne snakke om. 
Fodgængerovergang i TO er gået i stå. Det er politisk 
besluttet om der skal være nogen eller ej. Vi afventer. 

Sag 97 / Orientering / 
Eventuelt 

Der bliver taget billeder af SB næste gang 
 

 


