
 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  
 

Tirsdag den 18.01.2022 klokken 18:00 - 21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 
Til stede: Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Jacob Svava Mortensen, Jesper Nielsen, Ditte-Lene 
Paustian, Mia Than West, Tilde Marie Kannegaard 8I, Liva Bech Pedersen 6T, Ena Christensen, 
Josiane Jensen, Jørgen Wilms, Shila Høeg 
 
 
Fraværende:  
Afbud: Berit Jørgensen, Liva Bech Pedersen, Ditte-Lene Paustian, Jacob Svava Mortensen, Tilde 
Marie Kannegaad 8I 
Mødeleder:  
Referat: Shila Høeg 
 

Punkt Referat 

Sag 62 / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

Skal på til næste møde. Bestyrelsen er ikke 
beslutningsdygtig. 

Sag 63 / JG / Orientering /  
Orientering fra elevrådet 

• Toksværd 
• Fensmark 

Eleverne er fraværende.  
Det gode skolehjemsamarbejde blev drøftet på mødet. 
1 samtale pr år mener elevrådet i Toksværd er for lidt. 
Lærerne skal sende spørgsmål til eleverne inden 
skolehjemsamtalen, så de er klædt på til samtalen. 
Der ved at ske noget på ny-afdelingen, og der skal 
meldeles ind mht. om man ønsker at være med i 
Elevrådet. Tilde er meget ihærdig i at få tingene op at 
kører. Det er Pia Sundberg der løber med stafetten mht. 
at få nogen i Elevrådet.  
 

Sag 64 / SH / Orientering / 1 bilag 
Økonomi 

• Status indeværende år 

En gennemgang af økonomien. Der er et stort forbrug 
på vikarerne, pga corona, fravær mm.  
Det er tanken, at det kun er de timelønnede vikarer, 
som bliver konteret under vikar.  
Der er spørgsmål til, om vi får refunderet noget af alle 
de varme- /el-penge som vi bruger mere. Det gør vi 
desværre ikke. 
Vi får ingen Corona-penge.  
Selvtest koster ikke skolen noget.  

Sag 65 / JRW / Orientering / 
Coronastatus 

Der er smitte på alle afdelinger. Det er svært at få 
enderne til at nå sammen og vi gør alt hvad vi skal. 
Selvtest er kommet for at blive, i hvert fald for et stykke 
tid. 
Godt at 0.kl er kommet med på selvtest. 
Vi følger Retningslinjerne for Grundskole mht. Corona.  
Hver anden fredag får eleverne 4 test med hjem. 
Punktet er på, så længe det er relevant. 
 

Sag 66 / JRW / Orientering / 1 bilag 
Timefordelingsplan 

Der er ikke ændret noget jf. sidste år. 
 
SB tager timefordelingsplanen til efterretning. 
 

Sag 67 / JRW / Orientering / 1 bilag (jeg prøver at 
finde lovteksten frem) 
Afkortning af skoledagen 

Måske kan vi skære i pausetiden, men så skal SFO´en 
have åbent længere. Det skal der regnes på. 
Det er ikke besluttet om vi kan afkorte skoledagen 
politisk.  
 
 

Sag 68 / JRW / Drøftelse / 1 bilag 
Princip om undervisningens organisering 
Udkast drøftes og sendes eventuelt i høring 

Skal på til næste møde. Bestyrelsen er ikke 
beslutningsdygtig.  

Pause  
 

Sag 69 / JG / Drøftelse /  
Omtale på Facebook 

Udsættes til næste møde 

Sag 70 / JRW / orientering / Princip D fra 4/10 2016 skal drøftes næste gang. 



 
 
Vikardækning 
Der orienteres om praksis 

Sygemeldinger gives til afdelingslederne, som 
registrerer det i systemet (Trio), så Betina kan 
vikardække. 
Nogle klasser er meget ramt af fravær/vikarer. Det er 
drøftet i en klasse. Kan man lave en ”vikar-kasse” så 
vikarerne ved hvad de skal lave. Og eleverne aldrig 
oplever at de ikke laver noget. 
Det er på ingen måde okay, at eleverne ikke laver noget 
fagligt, når de har vikar. 
Det er svært at får vikarer og også fastholde dem. 
Lærerne skal huske at lægge materiale til 
klassen/vikaren. 
Der er en lærer der er sat til at tage imod nye vikarer, 
så alle ved hvad de skal.  
Kommunikationen når der kommer vikar i klassen (ved 
længere varende fravær) kan optimeres. Også til elever 
og forældre.  
Vi søger vikarer via FB. 
I TO har de lavet mapper/kasser ved fravær til 
vikarerne. 
 
Der bliver vikardækket på 2-lærertimer, det giver ikke 
mening.  
 

Pædagogerne får et tillæg 0.-3.kl, hvis de er alene med 
klassen. 
 

Sag 71 / JG / Drøftelse / 1 bilag 
Princip om vikardækning 
Princippet drøftes 

Udsættes til næste møde 

Sag 72 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Selvtest er eleverne glade for. 
 
Alle er glade for at komme tilbage efter ferien. Alle er 
lidt udfordret på reglerne på Corona. 
Der mangler plads til de nye affaldsordninger i 
klasserne. De fleste stativer står på gangen i ny 
afdeling. Eleverne er meget glade for sorteringen.  
 
8/2 er der Digitaldannelsesdag. 
 
Skolefesten er rykket til 19/5 
 
TO har snakket om det gode skolehjemsamarbejde.  
 
TO-lærerne har drøftet fastelavn, skal/skal ikke. 
 
FE 0. – 3. afholder fastelavn pt. 
 
TO har mange med Corona. 
 
Arkitekt har været på besøg og vi skal give et 
høringssvar på hvad der skal ske med skolen. Drøftes på 
næste møde. 
 

Ledelsen er gået i ”fagfordelings-mode” 
 
Der er udpeget politiske repræsentanter til jeres valgbestyrelser, 
og de er som følger: 

Det er Holmegaardskolen: Susanne Steensgaard Tariq (Ø) 
Så det er Jørgen, Jesper og Susanne som er repræsentanter.  
Vi indkalder til møde til ovenstående og Shila.  
 

 

Sag 73 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

•  

- Tema skolehjemsamtale. 
- Princip for vikardækning 
- Orientering om vikardækning 
- Arkitekten høringssvar 
- Omtale om FB 



 
 

- Princip om undervisnings organisering  

Sag 74 / Orientering / 
Eventuelt 

 

 


