
  

   

BJERGMARKSKOLEN 
 

Bjergmarkskolen  
Skolebestyrelsen 
 
Referat 
 
 Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen 

Tidspunkt: Tirsdag den 6. september kl. 17.00 – 19.30 

Hvor: Bjergmarkskolen ved kontorerne 

Deltagere:   

Afbud/fravær: Thomas, Katrine, René, Stine, Anja 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden  

 

Ansvarlig/tid 

17.00  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB kan komme med punkter, hvis der er opstået 

et behov siden dagsorden blev udsendt 

SKB godkender dagsorden, hvis der ikke er indvendinger. 

 

Referat: Godkendt 

 

Punkt 2. Nyt fra elevrådet 

Ansvarlig/tid 

17.05  

Elevrådsrepræsentanterne 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB er orienteret om elevrådets arbejde 

 

Status på elevrådsarbejdet 

Referat: Velkommen til de 2 nye elevrådsrepræsentanter. 

Elevrådet dækker 6.-9. årgang (Peter er tovholder). 2 fra hver klasse er valgt, så 

der er i alt ca. 30 elever i rådet. Elevrådet mødes hver anden uge og indkaldes 

via skolen.nu. Skolen har også et minielevråd 0.-5 (Jimmi er tovholder).  

 

 

Punkt 3. Chromebooks 

Ansvarlig/tid 

17.15  

Jasper 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er at SKB er orienteret om situationen om datatilsynets 

indvendinger ift. Googleplatformen. 

Jasper redegør for hvad problemet er, og hvor vi som kommune står i denne 

udforing. Per og Jasper har været i kontakt med IT-afdelingen. Jasper redegør 

for svaret herfra.  

https://www.version2.dk/artikel/eksperter-med-skarp-kritik-af-18-chromebook-

kommuner-vi-har-digitaliseret-med-hovedet-under 
 

Referat: Jasper har været i kontakt med IT-afdelingen. 

Googleplatformen må gerne anvendes indtil videre. Der køres en sag med 

Google om at lukke for deres adgang til data. 

Vi afventer og tror på, at det kan bruges videre og at der kan landes en aftale. I 

Holland er det lykkedes at få lavet en aftale. Holbæk kommune tror på, at der 

landes en løsning 

Ca. halvdelen af landets kommuner bruger Google-platformen. 

 

Punkt 4. Renovering af skolen 

Ansvarlig/tid 

17.25  

Ida og Stine 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB får en tilbagemelding på mødet med 

borgmesteren 

https://www.version2.dk/artikel/eksperter-med-skarp-kritik-af-18-chromebook-kommuner-vi-har-digitaliseret-med-hovedet-under
https://www.version2.dk/artikel/eksperter-med-skarp-kritik-af-18-chromebook-kommuner-vi-har-digitaliseret-med-hovedet-under
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d. 29/8 havde Stine og Ida møde med borgmesteren omkring renovering af 

Bjergmarkskolen. SKB orienteres om udfaldet af mødet 

Referat: Der har været afholdt møder med Borgmesteren og Vækst/bæredygtighed vedr. 

renovering af skolen – der ønskes en sølvmodel som er renovering og udvidelse. 

Der er pt. ingen penge i budgettet til renovering af skolen og der kan derfor ikke 

budgetteres med dette. 

Der er ikke kommet noget ud af de møder, der har været afholdt. Budskabet var 

at sølvmodellen er for ambitiøs. 

I mellemtiden har skolen fået et påbud vedr. indeklima. Dette vil i budgettet 

have 1. prioritet. 

Der har været en proces i gang i flere år omkring renovering af skolen, men det 

er svært at arbejde videre når ikke rammen er kendt.  

Per skal på opfordring af skolebestyrelsen gå i dialog med Vækst/bæredygtighed 

om, hvad opgaven er nu. 

Der fremkom forslag om at der evt. skrives til politikkerne om skolens stand for 

at lægge pres på bl.a. omkring hvor mange elever skolen har (17,5 % af 

kommunens elever), hvad der kan spares ved en evt. energirenovering, at det 

kan være svært at vedligeholde grundet udgåede reservedele mm. 

 

Punkt 5.  Høring kommunens budget 2023-26 

Ansvarlig/tid 

17.55  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB kommer med input til høringssvar til kommunes budget, 
og bestemmer hvem der laver høringssvaret. 
Høringsfasen i forbindelse med budget 2023-2026 er i gang  
Kære bestyrelse 
  
Økonomiudvalget behandlede budget 2023-2026 i fredags og sender hermed budgettet i 
høring. 
Høringen begynder den 29. august og slutter den 15. september kl. 12.00. 
  
Høringsmaterialet ligger på Holbæk Kommunes hjemmeside, og eventuelle høringssvar skal 
afleveres via hjemmesiden.  
Kommunalbestyrelsen kan tilgå svarene i takt med, at de afleveres. Det betyder, at jo 
tidligere man afgiver høringssvar, des længere tid har kommunalbestyrelsen til at læse det. 
   
Link til høringsmaterialet: 

https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2023/ 

  

Referat: 

  

Kort orientering om budgettet og tildelingsmodellen. 

Tildelingsmodellen blev ændret fra at tildele pr. elev til at tildele pr. klasse, 

hvilket har været en fordel for de mindre skoler. 

Høringssvar til budgettet udarbejdes af Per og Thomas, fristen er d. 15.9.22. 

 

Punkt 6.   Værdidebat om tørklædeforbud i skolen 

Ansvarlig/tid 

18.30  

Ida 

Formål: 

 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB diskuterer ”Kommissionen for den glemte 

kvindekamp’s” forslag om, at piger ikke må bære tørklæde i skolen 0.-9. 
klasse. Link til forslaget herunder 
Vi tager på mødet en værdidebat om: 

Er det en opgave for folkeskolen? 

 

https://denglemtekvindekamp.dk/nyheder/2022/august/kommissionen-for-den-

glemte-kvindekamp-offentliggoer-deres-foerste-anbefalinger/ 

 

https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2023/
https://denglemtekvindekamp.dk/nyheder/2022/august/kommissionen-for-den-glemte-kvindekamp-offentliggoer-deres-foerste-anbefalinger/
https://denglemtekvindekamp.dk/nyheder/2022/august/kommissionen-for-den-glemte-kvindekamp-offentliggoer-deres-foerste-anbefalinger/
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Referat: 

  

SKB mener ikke at det er skolens opgave at håndhæve et evt. tørklædeforbud. 

Skolen skal være en skole for alle. Endvidere havde vi en interessant debat 

omkring påklædning, rygning, håndhævelse af regler mm. 

 

Punkt 7. Korte orienteringer 

Ansvarlig/tid 

19.15  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at der orienteres kort om punkter, der egner sig til 

kort orientering 

Per orienterer om ledelsessituationen på skolen.  

Referat: • Pia Olsen Dyhr og Jacob Mark kommer besøg på den første dag i 

valgkampen. De vil gerne møde medarbejdere, elever, forældre. Det vil 

give skolen omtale, men måske er det vigtigt understrege at det er på 

deres initiativ at de kommer. 

• Indimellem har SKB et lukket punkt, kan evt. være et 

personaleanliggende. Til et sådanne punkt, må eleverne ikke være til 

stede. Punktet vil være til sidst på mødet. 

• Samarbejde skolebestyrelserne imellem i Holbæk Kommune. Næste møde 

20.9.22 kl. 17 på Vipperød skole. Som udgangspunkt deltager 1-2 fra 

hver bestyrelse.  Hvis man ønsker at deltage, skal man give besked til Ida 

hurtigst muligt. Herunder invitationen 
Hej Alle sammen, 
 

I forlængelse af Christina Aalling Wolff nedenstående indkaldelse til SKB ERFA møde d. 20 september 
2022 på Vipperød skole ( læreværelset), så skriver jeg ud for at modtage tilmeldinger til mødet samt 
evt input til dagsorden 
 

Tidligere var det 1-2 fra hver bestyrelse der deltog og gerne de samme gennem året. 
 

I må gerne for overblikkets skyld skrive fra hvilken skole I kommer og hvor mange samt navn og 
kontaktinfo (mail/telefon) ( der er måske nogle nye fra sidst pga. nyt valg) 
 

Jeg har noteret at et af punkterne er følgende: 
 

* valg til repræsentant til følgegruppen fra vores kreds 

* måske status på frihedsforsøg 

* Derudover kunne det måske være interessant at vende økonomi - overordnet - og hvordan man 
arbejder med det pludselige underskud fra specialområdet, altså en ERFA udveksling og ikke ned i 
specifikationer :-) 
 

Men lad mig høre fra alle deltager fra de forskellige skoler. 
 

På genhør og gensyn :-) 
 

De bedste hilsner fra  
 

Charlotte Gustafsson  
(formand for skolebestyrelsen fra Vipperød/Ågerup Skole) 
 

Mail: Charlottegustafsson@yahoo.dk 

telefon: 29462350 

 

 

 

Punkt 8. Evt. 

Ansvarlig/tid 

19.25  

Alle   

Referat: • Malenes søn Carl er blevet valgt som formand for elevrådet og vil derfor 

fremadrettet deltage i skolebestyrelsesmøderne. Malene har derfor valgt 

at fortsætte som suppleant og vil gerne stå til rådighed. Hun vil deltage i 

møderne efter behov.  

• Rikke vil gerne deltage i den pædagogiske dag d. 22.9.22. 

• Der er Åbent Hus lørdag d. 10.9.22 kl. 10-12. Hvem har mulighed for at 

deltage? 

 

 

 

mailto:Charlottegustafsson@yahoo.dk
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Kommende punkter/obs.: 

Skolebestyrelsens principper – skal sendes rundt til fælles orientering. 

Bestyrelsesforsikring? Per er på opgaven i forhold til om der findes en sådan forsikring. 

Organisering af elevråd og blokråd. 

Hvilke fordele er der ved at være Kommunens skole/Folkeskole? 

Kostpolitik 

Ordensregler 

Værdisæt 

Ledelsesstruktur. 

 


