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Skolebestyrelsesmøde  

Tirsdag den 15. september 2020 Kl. 17.00 – 20.00  

Mødelokale på Holtbjerg 
 

Dagsorden  

  

Deltagere: Mette, Gitte, Jan, Rikke, Safia, Tina, Rasmus, Lone, Kristian Stride afdelingsleder 

Holtbjerg, Mette Burney SFO leder, Leif (Referent) 
  

1.   Godkendelse af referat fra 
sidst  
  

 Godkendt 

2.   Nyt fra ledelsen  
  

 En medarbejder fra Holtbjergafdelingen er blevet ansat 
som ordblindevejleder for hele skolen. Derfor er der 
opslået en stilling på afdelingen på Holtbjerg med forventet 
ansættelse 1. okt. Der er desuden ansat en vikar i 
specialafdelingen.  
Mandag formiddag besluttede Herning Kommune at alle 
lejrskoler skulle aflyses. Vores 9. årgang tog til KBH tidlig 
mandag morgen og gennemfører lejrskolen, men lejren for 
8. årg. aflyses.  
På baggrund af Coronasituationen bliver der ikke 
samarbejde mellem afdelingerne i den kommende faguge 
og på motionsdagen. Vi har en forventning om øget 
samarbejde mellem afdelingerne når smittetrykket er 
aftaget. Vi definerer den ”nære kontaktgruppe” som èn 
årgang, mens hele afdelingen på Holtbjerg defineres som 
en kontkatgruppe 

3.   Leder af SFO og Afdeling 
Holtbjerg - præsentation  
  

 Mette Burnay og Kristian Stride præsenterede sig selv og 
afdelingen på Holtbjerg samt SFO’erne på Holtbjerg og 
Sjællandsgade. Mette har tidligere arbejdet som souschef i 
Ikast Brande Kommune og Kristian har ledererfaring fra 
Silkeborg Kommune.  

4.   Gennemgang af ramme til 
programoplæg mv  

Ingelise Thune præsenterede et udkast til en administrativ 
tidsplan for etablering af den nye Herningsholmskole. Det 
pædagogiske idegrundlag er udarbejdet og i løbet af 2020 
forventes de politiske godkendelser af lokalplan og 
programoplæg. I 2021 udarbejdes det endelige 
byggeprogram og projektet sendes i udbud. I 2022 
udvælges et vinderprojekt til efterfølgende politisk 
behandling. Der forventes byggestart ultimo 2022 og 
byggeperiode i 2023-24. Byggeriet forventes afleveret 
ultimo 2024 til ibrugtagning januar 2025 og herefter 
nedbrydes den gamle skole 

5.   Gennemgang af det 
pædagogisk-arkitektoniske 
program  
  

Lone gennemgik det pædagogiske-arkitektoniske program. 
En gruppe lærere og ledere har været med i 
byggeudvalget og der har været tilknyttet ekstern 
konsulentbistand. ”Herningsholmuglerne” er fortsat et 



gennemgående tema i programmet, som også har fokus 
på bæredygtighed, 21 st skills, faglighed og dannelse.  

6.   Gennemgang af 
trafikløsning  
  

Der etableres et nyt lyskryds på Sjællandsgade med 
indkørsel til ”Kiss and ride” og korttidsparkering foran 
skolen. Der bliver personaleparkering og vareindlevering til 
skolen med indkørsel fra Holbækvej. Der er fokus på 
sikker adgangsvej til skolen for ”bløde trafikanter” og for 
gående under byggeriet og når den nye skole er færdig.  

7.   Nyt fra formanden  
  

Lene og Mette har været til samrådsmøde her blev 
budgettet gennemgået og der blev orienteret om 
situationen vedr. covid 19 

8.   Evt.   
  

  

   


