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Referat fra skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  

 
Torsdag den 19.01.2023 klokken 18:00 - 21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 

Til stede: Jesper Nielsen, Mia Than West, Ena Christensen, Christina Krogh Nikolajsen, Louise Mie 
Ditte-Lene Paustian, Grahn Andersen, Maj-Britt Højgaard, Mie Ihlermann Rasmussen, Noah Ritter-
Brenting Pedersen 6T, Maja Frydkjær Schunk 8M, Lone Maria Christoffersen, konst. Skoleleder. 
 
Gæster: Nicolaj Schjøtz 
 
 
Fraværende:  
Afbud: Ditte-Lene Paustian 
Mødeleder: Jesper Nielsen 
Referat: Lone Maria Christoffersen 
 
 

Punkt Referat 

Sag 52 / JG / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

Sag 53 / JG / Orientering /  
Nyt fra elevrådet 

• Fensmark 
• Toksværd 

Elevrådet har talt om nogle ønsker om 
forbedring: 

• Flere gårdvagter ude både mellemtrin og 
udskoling 

• Større udvalg i kantinen 
• Mobilpay i kantinen 

• Få lov til at komme i hinandens klasser 
• Flere steder at sidde indenfor 
• Elever ønsker aktiviteter i storrum C f.eks. 

aktiviteter. Trappen fylder meget. 

Sag 54 / JG / Drøftelse / 1 bilag  
Princip O om mobiltelefoner 
Drøftelse af princippets omfang. 
Gæst: Nicolaj Schjøtz 

SFO’en oplever et stigende problem med forældre, der 
ringer til deres børn via smartwatchs. De sidder f.eks. i 
deres biler og ringer til børnene, at de skal komme ud. 
Forældrene mener ikke at princippet gælder i SFO tiden.  
 
Vi tydeliggør princippet så det også omfatter 
smartwatches, og så der står, at det gælder i både 
skole- og SFO tiden.  
Når vi har forældremøder, skal vi i den kommende tid 
omtale den digitale dannelse 
Vi skal have klistermærker på dørene, med et logo om 
mobilfrit/smartwatches område. 
Ledelsen sørger for at præcisere/redigere princippet og 
sender det ud i høring hos klasserådene.  
 
Lone og Maja indkalder kantinemanden til et møde, i 
forhold til at lave et betalingssystem, hvor man kan 
sætte et større beløb ind på forhånd.  

Sag 55 / SH / Orientering / 1 bilag (eftersendes) 
Økonomi 

• Status på indeværende år 

SB ønsker at det tydeliggøres, når vi har udgifter på 
hærværk.  

Sag 56 / JG / Udarbejdelse af høringssvar på 
Tildelingsmodellen/ 3 bilag (høringsbrev, notat og 
konsekvensberegning) 
 

Skolebestyrelsen peger på tildelingsmodel 3 for 
almenområdet.  
Skolebestyrelsen peger på tildelingsmodel A, hvor det er 
et fælles ansvar at få midlerne til at slå til. Det bliver 
dermed også et fælles ansvar at eleverne får det rette 
tilbud. 
Jesper laver et udkast til høringssvar, der sendes rundt.  
 
 

Pause  

Sag 57 / JG / Styrelsesvedtægten / 1 bilag 
Vi skal udarbejde et høringssvar 

Udsættes. Der indkaldes til et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde med henblik at udfærdige dette 
høringssvar 
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Sag 58 / LC / Beslutning / 
Ledelsens deltagelse i bestyrelsesmøder 
 

Ledelsen kan inviteres løbende ind med henblik på at 
kvalificere bestyrelsens viden om skolens daglige drift. 
Skolebestyrelsen skal være velinformeret om 
økonomien, dette kan ligge på ny leders skuldre at tage 
stilling til om han/hun selv vil sørge for det.  

Bestyrelsen vedtager dette. 

Sag 59 / JG/ Orientering /Ny skoleleder 
 

Vi kan ikke offentliggøre hvem det er, men der er valgt 
en, og personen har takket ja til stillingen.  

Sag 60 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

 
Ena fortæller at der ikke må tages billeder af andre en 
BP til skolefesten. 
 

Sag 61/ Beslutning / 
Punkter til kommende møder 
 

• Skole- hjemsamarbejde - januar 
mødet 

• Arbejdsgruppe vedr. at søge fonde 
eller lignende til nye computere. 

• Skiltning på parkering 
 

Sag 62 / Orientering / 
Eventuelt 

Intet til eventuelt. 
 

 


