
  

   

BJERGMARKSKOLEN 
 

Bjergmarkskolen  
Skolebestyrelsen 
 
Referat 
 
 Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen 

Tidspunkt: Mandag den 2. maj kl. 17.00 – 19.30 

Hvor: Bjergmarkskolen 

Deltagere:   

Afbud/fravær: Kristian, Aous 

  

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden  

Ansvarlig/tid 

17.00  

Ida 

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. Input til forpersonens beretning 

Ansvarlig/tid 

17.05  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB får indflydelse på forpersonens beretning 

 

Forpersonen aflægger ved afslutning af et skoleår sin beretning. SKB kommer 

med input til, hvad Ida skal tage med fra dette års arbejde i SKB. 

Referat: Input: 

AVP (stor besvarelsesprocent) og handleplan (MUS, fysiske arbejdsmiljø, 

krænkende handlinger). 

Elevrådet og elevdemokratiet er i proces. Fokus på at styrke netværket. 

Morgenmadscaféen. 

Frihedsforsøg - To-voksen, kortere skoledag, dannelsesdag/fordybelse. 

Co-teaching – i gang, kompetenceforløb de kommende 2 år. 

 

 

Punkt 3.  

17.20 

Planlægning af åbent hus-arrangement 

Ansvarlig/tid 

  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Input til åbent hus 2/10 

 

Vi har ved tidligere lejlighed talt om åbent hus ifm. modtagelse af nye 

børnehaveklasser. Der har bla. været diskuteret en tidligere dato end d. 

2/10.(fælles kommunalt fastsat dato). 

Hvad vil man som forældre værdsætte at møde ved et åbent hus? 

 

Referat: 

  

Forslag om at udfordre den kommunale aftale om første lørdag i november. 

Vi skiller os ud ved at have deltagelse af både forældre og kommende elever (og 

gerne med søskende). Vores afsæt er en dag for børnene. 

 

En drøftelse af, hvorvidt der skal være en fælles velkomst/præsentation af 

Bjergmarkskolen ved skoleleder. Evt. suppleret med en velkomstvideo, som 

ruller under hele arrangementet. 

 

Det er en ”forfinelse” af noget, der i forvejen er godt. 
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Ideer: 

Vi skal have flere ”ting” med – skolens bibliotek/cafe Bogstærk, 

morgenmadscafe. 

Elever skal være til stede – repræsentere bredt. 

Folder til nye forældre skal opdateres. 

Skolens vejlederteam/PLC – særligt omk. læseindsats og ordblindeindsats. Noget 

der optager forældrene. 

Valghold, idrætsfaciliteter. 

 

 

Punkt 4.  Mobilpolitik 

Ansvarlig/tid 

17.35  

Sisse og Thomas 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB vedtager en mobilpolitik 

 

Udvalget med Sisse og Thomas har fået tilbagemeldinger fra MED, elevrådet og 

skolebestyrelsen, og har på baggrund af disse input justeret udkaster. 

Skolebestyrelsen drøfter og vedtager mobilpolitikken 

 

Referat: 

  

Sisse præsenterer principper for anvendelse af mobiltelefoner og digitale medier.  

 

Forslag om at ændre rammen for 0.-2.klasse til 0.-3.klasse. De er i samme hus 

og er i samme SFO – og bør derfor have samme ramme. Af samme grund 

ændres rammen for 3.-7.klasse til 4.-7.klasse. Vedtaget. 

 

Smartwatches i udskolingen? Ok. Men telefonerne skal være i tasken, slukket 

eller på fly-mode. 

 

Mobilreglerne skal justeres jf. principper. 

 

En drøftelse af rammen for konsekvenser/inddragelse af mobiler. Det må ikke 

være for løst, samtidig skal det være en ramme, vi kan arbejde med praksis.   

Der er et forsikringsaspekt, vi skal være opmærksom på ved inddragelse. 

 

Vi bør lytte til eleverne. Vi skal give dem chancen for at lære det. Vi er ikke 

lykkes med nuværende ramme.  

Måske vi skal prøve det af for en periode – et forsøg på 8.- eller 9.årgang, som 

skal evalueres ud fra et læringsperspektiv. Kan ende med en kollektiv straf, hvis 

vi ikke lykkes. 

 

Per/René: Vi bruger for meget energi på det i undervisningen – både lærere og 

elever. Det er meget klasseafhængigt. Vi skal være dygtigere til at stramme op 

på de nuværende regler. 

 

Vi repræsenterer to forskellige ståsteder. Forslag om en formulering af forsøg 

med elevernes mobilramme i 9.klasse. Der skal arbejdes med elevernes mobil-

bevidsthed. 

 

Per og Sisse kommer med et forslag til formulering, som tager højde for en mere 

fri og forsøgende ramme, som suppleres 8.-9.årgang.  

 

 

Punkt 5.   Høringssvar på effektiviseringer 2023-2026 den 20/4-9/5 

Ansvarlig/tid 

17.55  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen afgiver høringssvar 

 

Effektiviseringsforslag i høring 

Effektiviseringer med økonomisk effekt for budget 2023 er sendt i høring den 20. 

april, med høringsfrist mandag den 9. maj 2022 kl. 12.00. 



3 

De politiske udvalg har i løbet af foråret udarbejdet en række 

effektiviseringsforslag, som nu bliver sendt i høring. Høringsfristen er mandag 

den 9. maj. 

Effektiviseringsforslag 

Effektiviseringer er kendetegnet ved, at opgaveløsning og service sker på en 

anden og mere effektiv måde og sikrer således, at kommunen får mere for de 

samme penge eller får noget tilsvarende for færre penge. Holbæk Kommune har 

de sidste mange år arbejdet med effektiviseringer for at skabe økonomisk 

råderum til at finansiere nye prioriteringer i form af f.eks. velfærdsløft eller 

undgåelse af serviceforringelser som følge af besparelser. 

Kommunalbestyrelsen fastsatte den 23. februar måltal for arbejdet med 

tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering i Budget 2023 via 

effektiviseringer. Måltallene blev fastsat med udgangspunkt i budgettet til 

serviceudgifter til 0,5% for socialområdet samt politikområdet ældre, 1,5% for 

Økonomiudvalget og 1% for øvrige områder. 

 

https://holbaek.dk/media/sfwnqoip/effektiviseringer2023-udvalget-for-boern-og-

skole.pdf 

 

Referat: 

  

Effektiviseringsforslag. Beløbet er allerede sparet/lagt ind i budgetterne. 

Det er samlet set på samtlige skoler i Holbæk kommune. 

Høringssvar: Vi tager det til efterretning. Per laver udkast. Deadline 9/5. 

 

 

Punkt 6. 

18.15 

Udvidelse af skolebestyrelsen 

Ansvarlig/tid 

  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen tager stilling til et forslag om at 

udvide skolebestyrelsen. 

Der har er 9 interesserede i at stille op til skolebestyrelsen. Ida og Kristian 

forslår, at vi ændrer styrelsesvedtægten, så vi er 7 forældrevalgte medlemmer 

og 2 suppleanter. Vi er en stor skole, og når vi har muligheden, vil det være godt 

for skolebestyrelsesarbejdet, at vi er bredere repræsenteret.  

SKB tager stilling til, om styrelsesvedtægten skal ændres. 

 

Referat: Ønsker om at dyrke udvalgsarbejde i højere grad i bestyrelsen. 

Det skal være muligt at deltage i skolebestyrelsen i forskellige grader. 

 

Forslag om fredsvalg og udvidelse af skolebestyrelsen. Vedtaget. 

 

Kommunikation: Formulering om at vi har stor tilslutning til skolebestyrelsen (9 

forældrerepræsentanter), og at vi på den baggrund har valgt at udvide SKB. 

 

Per indkalder den nye skolebestyrelse til møde, hvor vi vedtager hvem der er 

suppleanter. Alle bliver inviteret til møderne. Det er kun relevant, når der skal 

stemmes. 

 

 

Punkt 7. CO2 – Notat ang. målingerne 

Ansvarlig/tid 

18.30  

Jasper 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB er orienteret om notat ang. CO2 målingerne 

(vedhæftet) 

Arbejdsgruppe fremlægger, hvilken strategi der er lagt for arbejdet med CO2 

målingerne ift. planerne om renovering af Bjergmarkskolen. 

Referat: Kristian, Ida (og Jasper) har ønsket et møde med Christina – afventer aftale.  

Har ønsket en ekstra deltager. Gerne en fra økonomiudvalget. Overvejelse om 

deltagelse af elevrådsrepræsentant. 

Input til Jasper eller Ida. 

https://holbaek.dk/media/sfwnqoip/effektiviseringer2023-udvalget-for-boern-og-skole.pdf
https://holbaek.dk/media/sfwnqoip/effektiviseringer2023-udvalget-for-boern-og-skole.pdf
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Punkt 8. Korte orienteringer 

Ansvarlig/tid 

19.00  

 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet er SKB er orienteret om relevante forhold. Det er korte orienteringer 

1. Erfarings- og videnskonference – vedr. frihedsforsøg. 

2. Skoles to elevrådsrepræsentanter har sammen med repræsentant fra 

Danmarkslærerforening og ungdomsrådet være på besøg i børne- og 

undervisningsudvalget i Folketinget.  

Referat: 1.Kristian, Ida og Sisse fra SKB, Aous og Oskar fra elevrådet, Hanne (lærer 

1.årg.) og Dorte (pædagog 1.årg.) deltog. Elevrådet præsenterede MIBU på 

konferencen. Fokus på fordybelse og implementering. 

 

Idéer, som fangede interesse:  

Responsteam på alle årgange. Interessant – vil vi være nysgerrige på. 

Udvidede valgfag – ud fra verdensmålene. 

 

2.Fremførte to punkter: 

Valgfag – bredere rammer for fag (flere muligheder). 

At eksamenerne for valgfag bør droppes eller rammerne udformes i samarbejde 

med eleverne. 

 

 

Punkt 9. Skoletilbud til børn fra Ukraine 

Ansvarlig/tid 

19.10  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er at SKB er orienteret om Holbæk kommunes 

skoleplacering af børn fra Ukraine 

Bjergmarkskolen skal ikke modtage elever fra Ukraine. Per informerer om 

Holbæk kommunes placeringsstrategi og om hvor mange børn der dd. er i skole i 

Holbæk. 

Referat: Vi har ikke fået en opgave endnu. 

 

Per præsenterer strategien i Holbæk kommune. 

Ukrainske børn indskrives i alm. skole. Pt. Svinninge og Absalon. Kommer til at 

ske i bølger. Når Der er fyldt op, sker næste bølge – Vipperød. Bølge tre 

involverer bl.a. Jernløse 

Lige nu er der omkring 30-35 børn i kommunen. Der er lavet en fremskrivning. 

Mange vælger at lade deres børn undervise hjemmefra digitalt fra deres 

ukrainske skoler. 

 

Der vil komme ukrainske familier ind i vores skoledistrikt. Vi afventer. Vi har 

kompetencer, vi kan sætte i spil. 

 

Punkt 10. Evt. 

Ansvarlig/tid 

19.20  

Alle,   

Referat: Sisse:  

Punkt til næste gang – årgangsråd. 

Orientering – Sisse deltager resten af skoleåret. 

 

Ida: 

Informerer om misvisende og ikke fyldestgørende ref. fra skolebestyrelsesnet-

værksmøde. 

 

Jasper: 

Spørger til klassesammenlægninger. 

 

Per: 
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På næste/sidste SKB-møde skal vi evaluere og se fremad – hvad ønsker vi mere 

af i kommende periode.  

Vi spiser sammen og runder perioden af. 

 

Kommende punkter: 

Hvad kan vi gøre anderledes når vi starter en ny bestyrelse op. Evaluering 

 


