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Deltagere: Forældre: Mille Hansen, Lars Basse, Benjamin Ejlertsen, Djonni Højholt, 

Astrid Lavsen Jensen 

Foreningsrepræsentant: Morten Løvschall (LEV) 

Medarbejderrepræsentanter: Mads Hollensen (HJT), Tina Larsen (LAD) 

Ledelsesrepræsentanter.: Joan Aastrøm, Henrik Dahl  

 

Fraværende:  Lars Basse, Morten Løvschall 

 

Punkt 6: Godkendelser 

Valg af mødeleder 
a. Referat fra sidste møde 

b. Dagsorden for dette møde 

 

 

a. Godkendt 

b. Godkendt 

 

Punkt 7: Gensidig introduktion af bestyrelsens medlemmer 
Jf. aftale på det konstituerende møde giver vi hinanden en lidt grundigere introduktion 

  

 

 

Medlemmer og ledere præsenterede sig for hinanden 

Punkt 8: 

 

Præsentation af rammerne for bestyrelsesarbejdet 
Udlevering af håndbøger 

 

 

 

”Skolebestyrelsens Håndbog” udgivet af Skole og forældre blev udleve-

ret. 

 

I øvrigt kort gennemgang af de fire grundlæggende opgaver for bestyrel-

sen:  

Udarbejdelse af principper 

At føre tilsyn 

Godkendelse af budgetter 

Ansættelser 

 

Punkt 9: 

 

Medarbejderrepræsentanter i 2-årige valg 
v/Joan Aastrøm 

Forslag om, at medarbejderrepræsentanterne vælges for en to-årig periode i stedet for 

som folkeskoleloven siger for ét år ad gangen. 

Det bør kunne gøres i regi af frihedsforsøget. 

 Efter en drøftelse er der enighed om at beslutte at der fremover er to-

årige valg. 

Det tilstræbes at der er forskudte valg på de to skoler. 
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Punkt 10: 
 

Meddelelser 

herunder meddelelser fra formanden 
a. Handicaprådet 

b. Budget 2023 og overslagsårene 

c. Øvrige meddelelser 

 

 

 

a. I.a.b. 

b. Budgettet er i høring 29/8 – 15/9. 

Der er ikke for nuværende signaler om særlige besparelser 

Der indkaldes til ekstraordinært møde, såfremt der ses at være 

forslag i budgettet, som indebærer behov for høringssvar fra os. 

De overordnede linjer, der er blevet præsenteret for Hovedudval-

get er relativt positive. Kommunen har grundlæggende en sund 

økonomi. 

Det forventes at det vil blive foreslået at børnespecialområdet 

(myndighedsområdet) vil blive tilført midler i det kommende 

budgetforslag. 

 

c. Kvalitetsanalysen af Børnespecialcentret. 

I forlængelse af BDO analysen af hele specialundervisningsområ-

det, ønsker Holbæk Kommune, at der i Børnespecialcentret fore-

tages en kvalitetsanalyse.  

Analysen er en del af kommunens inklusionsindsats (jfr. BDO-

rapporten), og målet er, at der udarbejdes forslag til fremtidens 

Børnespecialcenter og deraf følgende anbefalinger.  

Kommunen har indgået aftale med konsulentfirmaet CareMatch 

om at gennemføre analysen. Vi får derfor besøg af 2 erfarne kon-

sulenter, der begge har været ledere i skolevæsenet i mange år og 

har særlige erfaringer med specialundervisningsområdet.  

 

De vil i de kommende uger møde medarbejdere til interview-

samtaler af ca. 1 times varighed, hvor medarbejderne fortæller 

om jeres erfaringer, kompetencer, ideer og motivation til arbejdet. 

De ønsker at møde 10 medarbejdere fra Ladegårdsskolen, 10 fra 

Hjortholmskolen og 2 fra Videnshuset.  

Samtalerne er fortrolige, men udsagnene vil selvsagt blive brugt 

til at skabe et indtryk af Børnespecialcenteret.  

 

Konsulenterne vil også komme på besøg på skolerne og deltage i 

en skoledag 
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Endvidere ønsker konsulenterne en dialog med bestyrelsen som et 

gruppeinterview.  

Mht. indholdet af dette interview forestiller de sig ikke en egent-

lig interviewguide, men at skolebestyrelsen opfordres til at for-

tælle om deres indtryk. Hvad vil de gerne have mere af/mindre 

af? Hvordan inddrages forældrene af Børnespecialcenteret? Hvad 

kunne de ønske sig af kompetencer i forhold til deres børn? Hvad 

er deres drøm om et Børnespecialcenter? Osv. 

 

Rapporten skal være færdig omkring 1. oktober, hvorfor der ikke 

er mulighed for at vente til næste møde. De spørger derfor til en-

ten et ekstra møde omhandlende dette – eller et gruppeinterview 

på Teams. 

 

Der kommer særskilt orientering til alle forældre om deres besøg 

på skolerne. 

 

Vi foreslår tidsrummet 17-18.30. Henrik udsender en doodle for 

afklaring af mulige mødedatoer. 

 

BDO rapporten vedlægges referatet 

 

Formandens meddelelser: 

Invitation til mobilitets-møde 

Møde for bestyrelserne den 2/11 for formænd og skoleleder 

Henrik har jubilæum 1/9. Benjamin deltager på bestyrelsens 

vegne. 

 

Mads: 

Kort orientering om de kommende arrangementer i elevrådet. 

 

Punkt 11: Præsentation af Hjortholmskolen 
Skolen præsenteres – og der er rundvisning. 

 

 

Joan præsenterede Hjortholmskolen i overskrifter og viste rundt på sko-

len. 

Endvidere så vi en kort film om undervisningen/indsatsen i forhold til 

Patrick – tidligere elev på HJT 
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Punkt 12: 
 

Orientering fra skolerne 
a. Ladegårdsskolen 

b. Hjortholmskolen 

 

 

 

Punktet udsat 

Punkt 13: 
 

Eventuelt, herunder næste møde 
 

 

 

Hvordan arbejder vi med erhvervspraktik o.lign. på skolerne? 

Punkt til drøftelse, og måske som grundlag for udarbejdelse af princip-

per. 

 

Invitation til yderligere en foreningsrepræsentant. Vi henvender os til 

Autismeforeningen, da ADHD foreningen i sidste valgperiode sagde fra 

grundet for mange opgaver for den siddende bestyrelse. 

Henrik fremsender forespørgsel. 

 

 

Ref Henrik Dahl 


