Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Tirsdag den 18.06.2019 klokken 17:30-21:00

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 (sag 99 – 102), Jacob
Svava Mortensen, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Helge Haahr Andreasen, Mette Hugger,
Jesper Nielsen, Maj-Brit Kusk,
Fraværende: Snorre, 6.h, Adel 9.j, Dan Heino Kristoffersen
Afbud: Simon, 6.t, Berit Jørgensen,
Mødeleder: Ditte-Lene Paustian
Referat: Helge Andreasen
Punkt

Referat

Sag 99 / 17:30 – 17:35 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

Indskudt pkt.

Gerd stopper i Skolebestyrelsen og takkede for
samarbejdet. Gerd stopper i forbindelse med, at
afdelingen i Holme Olstrup lukker. Der har været afholdt
valg, hvor Ena blev valgt som repræsentant for afd.
Toksværd.

Sag 100 / 17:35 – 17:45 / Orientering /
Nyt fra elevråd
Sag 101 / 17:45 – 17:55 / MHU / Orientering /1 bilag Vi forventer et resultat, der vil vise et underskud på 2,3
Økonomi
mio. kr. i indeværende år.
•
Budgetopfølgning 2018-2019
Som tidligere er det udgifter til § 20.2 og udgifter til
vikardækning, der har været højere end budgetteret.
Det er aftalt, at skolen kan afdrage underskuddet i løbet
af 2-3 år.
Sag 102 / 17:55 – 18:15 / MHU / Beslutning / 1 bilag Der er budgetteret med et afdrag på 650.000 i
Budget 2019/2020
kommende års budget.
•
Budgetudkast fremlægges til godkendelse
Der mangler oplysninger om ejendomsudgifter og
tildeling til pedelområdet.
Derudover er der ikke noget nyt i budgettet.
Bestyrelsen drøftede at undlade at godkende budgettet
med henvisning til, at dette års underskud indikerer, at
den samlede ramme er for lille.
Bestyrelsen har ikke godkendt budgettet.
Der var 8 stemmeberettigede til stede.
Der var 8 stemmer imod godkendelse
Der var 0 stemmer for godkendelse
Bestyrelsen var ikke utilfredse med den måde rammen
var tænkt udnyttet. Det var selve rammens størrelse, der
gav udslag i, at bestyrelsen enstemmigt afviste at
godkende budgettet.
18:15 – 18:45 Spisning
Sag 103 / 18:45 – 19:05 / JG / Drøftelse /
Tildelingsmodel
•
Eventuelt nyt vedrørende den kommunale
tildelingsmodel drøftes. Hvis der fremkommer
bilag, fremsendes disse hurtigst muligt.

Der er kommet et nyt bud på en tildelingsmodel.
Den nye model ligner den gamle med enkelte justeringer.
Der skal afgives høringssvar d. 22. august.
Der fremkom følgende foreløbige input til høringssvaret:
Der ønskes en grundlæggende anderledes tildeling til §
20.2 området, som er baseret på behov fremfor
forhåndstildeling.
Der nedsættes en redaktionsgruppe, der skriver forslag til
høringssvar, som skal være klar til deadline for punkter til
bestyrelsesmødet d. 19. august.
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Flg. deltager i gruppen: Jesper, Ena og Mette.
Sag 104 / 19:05 – 19:20 / JG / Beslutning / 1 bilag
Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved
Kommune er i høring
•
Udkast fremlægges til vedtagelse

Hovedbudskabet i udkastet er, at ambitionerne i
kommuneplanstrategien er gode, men at de er
urealistiske set i lyset af den økonomiske tildeling til
skoleområdet.
Høringssvaret blev enstemmigt godkendt i bestyrelsen.

Sag 105 / 19:20 – 19:35 / JRW / Drøftelse / 1 bilag
(bilag følger)
1-årig førskole i Fensmark i høring
•
Udkast fremlægges til vedtagelse

Udkastet blev vedtaget med 6 stemmer for og en hverken
for eller imod.

Sag 106 / 19:35 – 19:45 / MH / Orientering /
Datoer til forældremøder
•
Der orienteres om forældremødernes
placering i kommende skoleår

Det er ikke alle klasseteams, der har meldt datoer ind for
forældremøder. Mette udsender en rykker. Når datoerne
er på plads, sendes alle datoer til bestyrelsen, som
fordeler mødedatoer imellem sig.

Sag 107 / 19:45 – 20:05 / Drøftelse /
Udbud af kantinedrift
•
Mette orienterer om regler og bestemmelser
•
Der ønskes input i forhold til eventuelt udbud

Kantinetilbuddet i gl. afdeling har ikke været i udbud. Da
vi er en offentlig virksomhed, skal kantinedriften i udbud.
Kantinen giver ikke økonomisk fordel til skolen.
Skolebestyrelsen bliver bedt om input til hvilke kriterier,
der skal opstilles til udbudsmaterialet.
Ønskede kriterier:
1. Der skal være mulighed for kontant betaling
(evt. betaling med debitkort) for at undgå
mobilepay jf. skolens politik om brug af mobile
enheder.
2. Kantinen skal gerne kunne betjene hele
Fensmark afdelingen (og Toksværd afdelingen).
Dette vil i givet fald kræve, at der er to
udsalgssteder i Fensmark.
3. Maden skal være rimelig prismæssigt evt. i form
af en max pris.
4. Der skal være sund mad. God mad, der giver
energi til skolegangen.
Mette laver et oplæg til udbudsmateriale, som drøftes i en
arbejdsgruppe med Jesper og Jakob.

Sag 108 / 20:05 – 20:15 / Beslutning / 1 bilag
Princip om principper
•
Forslag til princip gennemgås
•
Princip til beslutning

Intentionen med princippet er at inddrage så mange som
muligt i beslutningsprocessen.
Proceduren er tidligere aftalt, men har ikke været
vedtaget som et princip.
Princippet blev enstemmigt vedtaget.

Sag 109 / 20:15 – 20:25 / Beslutning / 1 bilag
Møderække for SB i skoleåret 2019/2020
•
Forslag fremlægges til beslutning

Møderækken blev vedtaget med følgende datoændringer:
SB 6/11 ændres til 4/11
SB 17/12 ændres til 10/12
ÅB 5/5 ændres til dato 22/6 - tidspunkt ændres til kl. 1718
SB 23/6 ændres til 22/6

Sag 110 / 20:25 – 20:45 / Orientering /
Bordet rundt
•
Formanden
•
Medlemmer
•
Ledelsen
•
Medarbejdere

Formanden bragte spørgsmålet om rygestop op på
mødet.
Skolebestyrelsen vedtog røgfri skole pr. 1. august 2019.
Herefter besluttede MED-udvalget, at man ikke ville
udmønte princippet i en retningslinje, da man ville vente
til den kommunale MED-udvalgsbeslutning om røgfri
skoler pr. 1. december 2020.
De forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen
udtrykte stærk utilfredshed med dette og ønskede
nærmere oplysning om hvilke bestemmelser, der styrer
beslutningskompetencen på dette område. Specifikt: Hvor
står det konkret, om det er skolebestyrelse eller MEDudvalg har kompetencen til at beslutte dette.
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Der vil blive sammensat en arbejdsgruppe med mange
interessenter (forældre, elever, lokalråd m.fl.), der skal
lave fondsansøgninger til at få lavet legepladser på
skolen.
Det er travlt med at forberede flytning fra matriklen i
Holme-Olstrup. Stemningen er dog god omkring det.
Eleverne er med i processen og der bliver løftet, pakket
og flyttet i fællesskab.
Der blev holdt en afskedsmarkering i fredags med
optræden mv.
Der er travlt med eksamener i udskolingen. Det forlyder
at det er med gode resultater indtil videre.
Sag 111 / 20:45 – 20:55 / Beslutning /
Punkter til kommende møde

Høringssvar tildelingsmodel
Udbud kantinedrift.
Valg af formand og næstformand.
Prioritering af indsatsområder til skolebestyrelsens
arbejde næste skoleår.
Fokus på faglighed.
Dropmob

Sag 112 / 20:55 – 21:00 / Orientering /
Eventuelt
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