
  

   

BJERGMARKSKOLEN 
 

Bjergmarkskolen  
Skolebestyrelsen 
 
Referat 
 
 Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen 

Tidspunkt: Tirsdag den 2. juni kl. 17.00 – 19.30 

Hvor: Bjergmarkskolen 

Deltagere:   

Afbud/fravær:  

  

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden  

 

Ansvarlig/tid 

17.00  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at SKB kan komme med input til nye punkter, hvis der 

er opstået et behov siden udsendelsen af dagsorden. 

Referat: Referat godkendt. 

 

Punkt 2. Økonomi 

Ansvarlig/tid 

17.05  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er at SKB er orienteret om status på skolens økonomi 

 

Per redegør for skolens økonomi. 

• Hvad har påvirket økonomien 

• Det specialiserede område. 

Referat: Per gennemgik opgaven med at lave en handleplan ud fra den økonomiske 

situation. Ind til nu har skolen arbejdet med en plan om at gå i nul i 2024, jf. 

politisk beslutning. Planen var, at merforbruget kunne indhentes, da skolen over 

de næste 2 år får 7 mio. mere grundet den socioøkonomiske faktor. Udgifterne 

til det specialiserede er dog blevet større, hvilket betyder, at skolen skal lave en 

handleplan. Per indkalder til virtuelt møde inden d. 22/6, hvor planen 

gennemgås i SKB 

 

 

 

Punkt 3.  Møde med borgmesteren 

Ansvarlig/tid 

17.20  

Ida og Kristian 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet er at SKB er orienteret om Kristian og Idas møde med borgmesteren 

 

Som aftalt har Kristian og Ida holdt møde med Christina ang. renovering af 

Bjergmarkskolen. Kristian og Ida orienterer om udfaldet af mødet 

Referat: 

  

Godt møde med deltagelse af Kasper Enevoldsen fra vækst og bæredygtighed, 

som taler skolens sag. 

Borgmesteren forstår udfordringer og giver udtryk for, at det er noget, der skal 

ses på. 

Der er aftale om et møde igen i august. 

 

Vi drøfter, hvordan vi kan gå via medierne og samtidig bevare den gode dialog 

med bordmesteren. 

 

Per har været til møde med direktionen, hvor sagen er blevet fremlagt. Her 

deltog Kasper Enevoldsen også og var en god opbakning.  
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Følgende vil være relevant at fremhæve: 

Bjergmarkskolen har i skoleåret 22-23 17,5 pct. af samtlige elever i Holbæks 

folkeskoler. Her er specialdelen ikke indregnet. 

Med en renovering af Bjergmarkskolen, vil man samlet set kunne reducere det 

samlede kommunale co2-udledning med 3 pct. 

 

Punkt 4.  Forpersonens beretning 

Ansvarlig/tid 

17.35  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at Ida aflægger forpersonens beretning for SKB. 

Herefter er det aftalt, at vi laver en video med beretningen og lægger den på 

AULA 

 

Referat: 

  

Kristian og Ida laver beretningen sammen som en video, der kan sendes ud på 

AULA og skolens hjemmeside. 

 

Punkt 5.   Evaluering og årets arbejde 

Ansvarlig/tid 

17.55  

Ida 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punktet er, at skb ser tilbage på året der er gået 

 

SKB evaluerer årets arbejde. 

• Hvad tager vi med som gode arbejdsopgaver? 

• Hvad kan vi gøre bedre? 

 

Referat: 

  

SKB har været god til at inddrage elevrådsrepr. 

Det har været godt at have SKB repr. involveret i arbejdet omkring indeklima. 

SKB har først tilsyn på forskellige vis, og har været gode til at tage del i skolens 

praksis – Åbent-hus arrangement, personaledag, forældremøder og andet. 

 

 

 

Punkt 6. Korte orienteringer 

Ansvarlig/tid 

18.15  

Per 

Formål: 

 

Fremstilling: 

Formålet med punkter er at SKB får korte orienteringer om aktuelle sager. 

• Status på den opslåede lederstilling 

• Møde med den nye skolebestyrelse. 

 

Referat: Fagfordelingen er på plads, og vi er ved at lægge sidste hånd på skema. 

Kristian opfordrer kommende SKB til deltagelses i arrangement med skole og 

forældre i efteråret. Overskriften er skolernes frihed i Holbæk og Esbjerg. 

9.årgang have en rigtig god sidste skoledag og Gallafest. 

 

 

Punkt 7. Evt. 

Ansvarlig/tid 

18.25  

Alle,   

Referat: Der spørges til rammen for årets dimission. Der er undren ift. tidspunktet for 

afholdelse (samme tidspunkt som Stenhus) samt rammen for antal deltagende 

pr. elev. Det følger skolen op på, og der vil komme en tilbagemelding. 

 

 


