Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Tirsdag den 20.11.2018 klokken 18:00-21:00 (obs – ny mødetid)
STED: Afd. Fensmark – Nissens hus, Villavej 2 (det brune hus ud til Holmegaardsvej – overfor Folke
musikhuset), 4684 Holmegaard
Til stede: Gerd Østergaard, Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Kim Steen, Jørgen Wilms, Helge
Haahr Andreasen, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Maj-Brit Kusk,
Til stede til og med sag 23: Adel 9.j, Snorre Brix Lund Nielsen 6.h
Til stede fra Sag 23: Berit Jørgensen,
Til stede fra Sag 25: Jacob Svava Mortensen,
Fraværende: Dan Heino Kristoffersen, Simon Alexander Sørensen 6.t,
Afbud: Ditte-Lene Paustian,
Mødeleder: Ena Christensen
Referat: Helge Andreasen
Punkt

Referat

Sag 20 / 18:00 – 18:05 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet godkendt

Sag 21 / 18:05 – 18:20 / Orientering /
Nyt fra elevråd

Fensmark:
Eleverne i udskolingen har udtalt sig klassevis om
høringsforslagene.
Fire elever fra Holmegaardskolen deltog i danske
skoleelevers landskonference.
Holme Olstrup:
Høringsforslagene er drøftet i elevrådet.
Toksværd:
Høringsforslagene er drøftet i elevrådet.

Sag 22 / 18:20 – 18:50 / JG / Beslutning /2 bilag
(bilag følger)
Beslutning om høringssvar
•
Udkast drøftes og rettes til

Udkastet til høringssvaret mangler bidrag fra personale i
Toksværd og eleverne i Toksværd. Disse bidrag tilføjes.
Det færdige høringssvar sendes til skolebestyrelsens
medlemmer til orientering og indsendes inden
høringsfristens udløb.

Sag 23 / 18:50 – 19:35 / JG / Beslutning / 5 bilag
Trafik
•
Trafiksikring Holmegaardsvej - JG
•
Busstoppested Holme-Olstrup - DK

Vedr. trafiksikring Holmegaardsvej
Bestyrelsen støtter udkastet til høringssvar vedr. sikker
skolevej. Dog skærpes ordlyden vedr. forlængelse af
sikringen indtil Stenskovvej
Kim skriver endvidere udkast til et læserbrev vedr.
manglende striber i fodgængerfelterne, som rundsendes
til skolebestyrelsens medlemmer med henblik på
justering, inden indsendelse til Sjællandske.
Vedr. busstoppested Holme-Olstrup
Skolebestyrelsen støtter et forslag om, at der oprettes en
særlig skolepatrulje i Holme-Olstrup, som følger elever fra
busstoppestedet om morgenen. Der skal indkøbes lygter
til formålet, og eleverne får status som skolepatrulje og
sidestilles med de andre skolepatruljer på
Holmegaardskolen.

Pause / 19:35 – 19:45
Sag 24 / 19:45 – 20:05 / JG / Drøftelse / 1 bilag
Evaluering af deltagelse i forældremøder

Der var bedre dialog ved de forældremøder, hvor der kun
var en klasse, fremfor møder, hvor flere klasser var
samlet til oplægget fra skolebestyrelsesmedlemmet.
Forældrerepræsentanterne vil gerne stille op til
forældremøder i alle klasser enkeltvis, selvom det giver
flere møder. Forældrerepræsentanterne kan godt fordele
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dette antal mellem sig.
Derudover vil samme fremgangsmåde blive benyttet til
næste år.
Sag 25 / 20:05 – 20:20 / Orientering /
Dropmob

Datoen for arbejdsdagen skal meldes ud snart.
Arbejdsgruppen vil orientere skolebestyrelsen mere
detaljeret ved skolebestyrelsesmødet i januar.

Sag 26 / 20:20 – 20:40 / Orientering /
Bordet rundt
•
Formanden (FRO/formandsmøde, S&F
landsmøde)
•
Medlemmer
•
Ledelsen (Økonomi)
•
Medarbejdere
•
Elever

Formanden
Skolebestyrelsesformænd for bestyrelserne på Næstved
skoler har drøftet høringssvar og er blevet enige om at
svare hver for sig i stedet for at give et samlet svar.
Jesper har deltaget i forældremødet i Holme-Olstrup, som
var indkaldt af lokale borgere. Mødet var i højere grad
præget af argumenter om huspriser og lokale foreninger,
end argumenter om læring og trivsel.
Holmegaardskolen deltager med 4 medlemmer til S&F
landsmøde.
Der er kommet dagsorden til FRO-møde
(Fælles Rådgivende Organ)
Med bl.a. flg punkter
Forbedring af skolerne i Næstved
Formålet med FRO
Udfordringer for folkeskolen i fremtiden
Medlemmer
Flere klasseråd har meldt tilbage positivt vedr. processen
omkring værdier. Disse klasseråd kunne inddrages i den
videre proces vedr. værdier.
Regler vedr. mobilbrug samt at forlade skolens område
og konsekvenserne ved overtrædelse skal muligvis
kommunikeres mere tydeligt.
Ledelsen
Økonomi: Den udmeldte tildeling har været udmeldt 1,2
mio. højere end den egentlige tildeling. Der er derfor
budgetteret med 1.2 mio. mere end der er budget til. P.t.
er der et forventet merforbrug på 1.3 mio. kr.
Der bruges 4 mio. mere på § 20.2-området end der er
tildelt.
Aula: SkoleIntra lukker og erstattes af Aula. Forældre
skal logge på med UNI-login. Forældre vil blive bedt om
at gå ind med deres NEM-id og oprette et UNI-login.
Mere information kan findes på Aula.dk
Medarbejdere
Holme-Olstrup
Der er kommet ny kollega 1/11. Endvidere kommer der
ny kollega 1/12 og 1/1, hvorefter lærerkollegiet er
fuldtalligt i Holme-Olstrup. Der har været mange
kvalificerede ansøgere til de ledige stillinger.
Gerd deltog i borgermøder - i forbindelse med
høringsproces om organisering af skolerne - Holme
Olstrup og Toksværd og oplevede, at møderne begge
steder blev holdt i god og saglig tone og både handlede
om elevernes trivsel, læring og skolens betydning i
lokalsamfundet.

Sag 27 / 20:40 – 20:55 / Beslutning /
Punkter til SB møde december
•
Ordblindeindsats på Holmegaardskolen / JRW
/ (45 min)
•
Forslag om røgfri skole / KS / (30 min)
•
Forslag om mobilforbud / GØ / (60 min)

Punkterne er vedtaget med tilføjelse af enkelte andre
punkter. Jesper vil forsøge at få tid til alle punkter
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•
•

Princip for klassedannelse / JG / (30 min)
Timefordelingsplan / JRW / (20 min)

Sag 28 / 20:55 – 21:00 / Orientering /
Eventuelt

Punkter
•
•
•
•
•
•

9. januar arrangement på Rønnebæksholm m Per Fibæk
Laursen + ny provst om dannelse i folkeskolen.

til kommende møder:
Proces for arbejdet med principper/årshjul for bestyrelsen (jan)
SSP årshjul (jan)
Brugertilfredshedsundersøgelse (jan)
Økonomisk temamøde
DropMob detaljeret planlægning
Holmegaardskolens værdier
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