Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Torsdag den 19.04.2018 klokken 18:30-21:00
STED: Afd. Toksværd, Tokesvej 1, 4684 Holmegaard
Til stede: Gerd Østergaard, Lone Karlsen, Ena Christensen, Tanja Jakobsen, Jørgen Wilms, DitteLene Paustian, Dan Kristoffersen, Berit Jørgensen, Helge Haahr Andreasen, Søren Spangby, Jesper
Nielsen,
Fraværende: Adel Avdo (8.j), Rasmus Bjergsted Holm (6.t), Victor Frederiksen (6.h)
Afbud: Lone Brandt Kristensen, Kim Steen,
Mødeleder: Ditte-Lene Paustian
Referat: Helge Andreasen
Punkt

Referat

Sag 181 / 18:30 – 18:35 / Godkendelse af referat /
Beslutning
Sag 182 / 18:35 – 18:45 / Gennemgang af dagsorden
/ Orientering

Der var en opfattelse af, at IT-rygsæk skulle være drøftet
på dette møde. Spørgsmål til, hvorfor punktet ikke er på
dagsordenen. Jesper fortæller, at han har valgt at vente
med punktet til de medarbejdere, der skal arbejde med
dette næste skoleår er fundet i fagfordelingen. Disse
medarbejdere vil blive inviteret til punktet.

Sag 183 / 18:45 – 19:00 / JRW / Orientering
Nyt fra elevrådet

i.a.b.

Sag 184 / 19:00 – 19:20 / Formanden /
Drøftelse/beslutning – 1 bilag
Årsberetning
Drøftelse af form og indhold af vores årsberetning. Der
er blandt andet et ønske om at levere beretningen på
video, således at langt flere end nu får kendskab til
beretningen.
Der ønskes input fra bestyrelsens medlemmer til
formandens årsberetning.

Form (fx mødets afvikling, video,
distributionskanaler)

Input til beretning

Input til beretningen:
 Thomas er stoppet som formand
 Vi er gået i gang med Drop Mop og vil fortsætte
med dette i det kommende skoleår
 Vi ser frem til det kommende SB-valg
o Der arbejdes med mødeformen
 Istandsættelse af Gl. afdeling
 Beslutning om, at elever ikke forlader skolen
 Evaluering af skolestrukturen
 Highlights fra årets referater
Jesper vil gerne lave årsberetningen som en video, der kan
lægges på Youtube og link kan lægges på skolens
hjemmeside. Der er opbakning fra bestyrelsen til denne
form.

Sag 185 / 19:20 – 19:50 / MHU / Orientering/ 4
bilag (bilag følger)
Økonomi mm
Skolens administrative leder deltager i dette punkt, og
giver en orientering, dels om skolens økonomi i
indeværende skoleår, og dels om den budgetmæssige
ramme for kommende skoleår, herunder proces for
budgetlægningen.

Status indeværende skoleår

Forventet resultat indeværende skoleår

Ramme og normering kommende skoleår

Plan for udarbejdelse af budget for kommende
skoleår

Budgetopfølgning indeværende skoleår.
Kommunens nye økonomisystem kan desværre ikke
levere pålidelige tal. Derfor er budgetopfølgningen
påhæftet med ret stor usikkerhed.
Med dette forbehold tyder det på, at Holmegaardskolen
går ud af dette skoleår med et merforbrug på ca. kr.
200.000,Underskuddet skyldes bl.a. et merforbrug på sygefravær
og opsigelser på ca. 800.000,Jesper roser budget overblikket for at indeholde de
oplysninger, som SB har brug for for at kunne varetage
tilsynet med skolens økonomi.
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Procesbeskrivelse budgetlægning

Budgettildeling 2018-2019
Holmegaardskolen får ca. 470.000,- mindre i samlet
tildeling i forhold til 2017-2018
Normering 2018-2019
Der er afsat 1.800.000,- fra almenområdet til at dække
underskuddet på § 20.2 området. Der er desuden sat
yderligere 750.000,- af til vikarer. Dermed er der budget
til 56 fastansatte lærere i almenområdet.
Jesper orienterer om, at formandsgruppen har bedt Børneog skoleudvalget om at der kigges på tildelingsmodellen i
forhold til § 20.2 området, med henblik på at opnå en
situation, hvor der ikke skal overføres midler fra
almenområdet til § 20.2 området
Plan- og procesbeskrivelse
Det forslås, at fremlæggelse af regnskab flyttes fra SB
mødet i august til mødet i september for at sikre, at
regnskabet reelt kan nå at blive færdigt.
Ellers er der ros til planen, som vurderes at opkvalificere
SB’s arbejde med budgettet.
Pause / 19:50 – 20:00
Sag 186 / 20:00 – 20:10 / JRW / Orientering - 3
bilag
9. klasses undersøgelsen
Gennemgangen af undersøgelsen (bilag) vil
hovedsagelig fokusere på, hvordan Holmegaardskolens
9. klasses elever placerer sig i undersøgelsen i forhold
til resten af kommunen, og om der i den forbindelse er
nogle fokuspunkter, vi i skolebestyrelsen skal give
noget opmærksomhed.

Jørgen gennemgik 9. klasses undersøgelsen.
Eleverne i 9. klasse på Holmegaardskolen placerer sig
generelt lavt på alle bekymrende faktorer ift. eleverne i
Næstved Kommune generelt.
Der er ganske få elever, der har et alkoholforbrug og
endnu færre elever, der har prøvet forskellige stoffer.

Sag 187 / 20:10 – 20:20 / Formanden / Orientering
– 3 bilag
Skolebestyrelsesvalg
Valgbestyrelsen (ved formanden) giver en kort
orientering om arbejdet med kommende valg til
skolebestyrelse, blandt andet med fokus på kommende
førskoleforældre.

Valgbestyrelsen består af skoleleder Jørgen Wilms,
Kommunalbestyrelsesmedlem Anette Brix og
skolebestyrelsesformand Jesper G. Nielsen.
Der er udsendt en tidsplan for valget som bilag.

Sag 188 / 20:20 – 20:30 / JRW /
Drøftelse/orientering
Besøg af BSU
Der gives en kort orientering om besøget, og i den
forbindelse videregives et spørgsmål til bestyrelsen,
som formanden for BSU stillede skolebestyrelsens

Til besøget på Holmegaardskolen deltog 3 af 7
medlemmer fra BSU: Søren Revsbæk, Lars Hoppe Søe og
Anette Brix.

Forslag til fokusområder:
Forældres engagement i forhold til de ældste klasser efter
klassesammenlægningen i starten af 7. klasse.
Skolebestyrelsens rolle i dette.
SSP-årsplan.

Forskellige detaljer blev drøftet.
Førskoleforældre i Toksværd og Holme-Olstrup, samt de
forældre til børn i førskolen i Fensmark der starter 1.
august 2018, har stemmeret og valgbarhed på lige fod med
skolens øvrige forældre.

Skolebestyrelsen skal afgive høringssvar efter drøftelse
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formand:
Hvad skal Holmegaardskolen være kendt for?
Dette spørgsmål bedes alle i skolebestyrelsen
overveje.

blandt medarbejdere, forældre og elever.

Sag 189 / 20:30 – 20:55 / JRW / Orientering
Orientering

Formand

Bestyrelsesmedlemmer

Personalet

Ledelsen – status på plan for forældremøder,
skoleårets planlægning (herunder kommende
ansættelser) – høring fase 1

Formand:
Der har været to henvendelser fra forældre:
1 klage vedr. vikardækningen, som er henvist til skolens
ledelse, som har svaret.
1 henvendelse fra 0. specialklasse, som ligeledes er
henvist til skolens ledelse.
Desuden 1 henvendelse fra skolebestyrelsesmedlem Kim
Steen vedr. rygning og Drop Mob.
Jesper vil arbejde på et udkast til høringssvar.

Bud på, hvad Holmegaardskolen skal være kendt for:
 Trivsel. Både elevers og medarbejderes trivsel.
 Et børnesyn præget af resursesyn.
 Stort spørgsmål, som kunne fortjene en grundigt
tilrettelagt proces for skolens parter.
Evt. samarbejde mellem SB og VMED,
klasserådene
 Samarbejde, kreativitet, engagement,
selvstændighed….
 Det hele menneske. Faglighed og trivsel, men
også andre værdier.
 En skole i bevægelse.
 Det skal være sjovt at gå i skole.
 Anderledes undervisningsformer, som fanger og
engagerer eleverne
 Begejstring
 Fantastisk samarbejde mellem UV og SFO.
 En skole vi er stolte af

Bestyrelsesmedlemmer
Spørgsmål til processen vedr. Drop Mob
Henvendelse vedr. garderobe i 0S og brobygning fra 0S til
I og H klasse
Personalet
HO: Der er p.t. 3 langtidssygemeldte. De øvrige
fuldtidsansatte får dermed et støtte ansvar for at få hele
afdelingen til at fungere på vanligt høje niveau.
TO: Der har været skolekomedie i Toksværd. Stor succes!
Begejstrede forældre.
FE: Der har været roterende idéudveksling. Udskolingen
præges af de forestående afgangsprøver.
Ledelsen:
På tirsdag har vi (formentlig) sidste fagfordelingsmøde.
Derefter kan vi planlægge forældremøder.
Vi er ved at kortlægge, hvilke lærerprofiler vi skal søge
efter ved kommende nyansættelser.
H-klasserne flytter til Toksværd næste skoleår.
Der har været en uheldig episode med elever fra vores 9.
klasser, der har været verbalt krænkende over for en
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musikskolelev en aften i denne uge.

Sag 190 / 20:55 – 21:00 / Alle
Eventuelt

Punkter til fremtidige møder:




Transport af elever (DAN)
Høringssvar fase 1 – vurdering af omorganisering af skolerne i Næstved Kommune
Gennemgang af SSP-årsplan
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