Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Tirsdag den 17.09.2019 klokken 18:00-21:00
STED: Afd. Toksværd, Tokesvej 1, 4684 Holmegaard

Til stede: Ena Christensen, Berit Jørgensen, Martin Kielsgaard, Dan Heino Kristoffersen, Jacob
Svava Mortensen, Jørgen Wilms, Helge Haahr Andreasen, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Maj-Brit
Kusk, Emil Jakobsen 6T,
Fraværende: Magnus Rude 9I, Ann Kristin Sneberg,
Afbud: Ditte-Lene Paustian, Berit Jørgensen
Mødeleder: Ena Christensen
Referat: Helge Andreasen
Punkt

Referat

Sag 14 / 18:00 – 18:30 / Orientering /
Rundvisning på Afd. Toksværd

Betina Ploug Jørgensen viste rundt i lokalerne på
Toksværd.

Sag 15 / 18:30 – 18:35 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Sag 16 / 18:35 – 18:45 / JG / Orientering /
Præsentationsrunde
•
Vi har nye medlemmer i bestyrelsen, og
derfor er der en præsentationsrunde.

Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig.

Sag 17 / 18:45 – 18:55 / JG / Beslutning /
Elevrådet
•
Elevrådsrepræsentanterne præsenterer de
sager, de bringer med fra de respektive
elevråd

Elevrådet i Toksværd har møde på fredag. Der er derfor
ikke noget at referere herfra.
Det har været fælleselevrådsmøde, her har
elevrådsmedlemmerne fået information om Næstved
Kommunes Børne- og unge politik, 2025 mål og
implementering af Aula.

Sag 18 / 18:55 – 19:25 / JG / Orientering / 1 bilag
Hvad kan vi lave principper om?
•
På baggrund af tidligere sag om princip om
røgfri skole, ønskes en orientering, med
efterfølgende drøftelse, så vi kan belyse, om
der er områder, skolebestyrelsen ikke kan
lave principper for.

Jørgen har søgt vejledning hos Næstved Kommunes jurist
samt hos en jurist hos foreningen Skole & Forældre.
Der er ikke rigtigt nogen, der kan forklare helt entydigt,
hvad skolebestyrelsen kan eller ikke kan lave principper
om.
Maj-Brit har undersøgt regler for, hvordan et princip skal
udformes.
Bestyrelsen havde en lang drøftelse af, hvad vi kan lære
af forløbet med princippet om den røgfri skole. Der blev
bl.a. talt om følgende opmærksomhedspunkter.
•
Opmærksomhed på den konkrete formulering af
kommende principper, så de ikke er konkret
handlingsanvisende, men levner plads til, at
ledelsen kan træffe beslutning om princippets
konkrete udførelse efter drøftelse og evt.
vedtagelse af retningslinje i MED udvalget.
•
En bedre orientering om høringsfasen, således,
at holdninger kommer til udtryk i høringsfasen.
•
Jørgen følger op på at få en mere præcis
beskrivelse af hvad skolebestyrelsen kan og ikke
kan vedtage principper om

19:25 – 19:35 Pause
Sag 19 / 19:35 – 19:50 / MHU / Orientering / 1 bilag
Økonomiopfølgning

Der er ikke udsendt økonomibilag. Dette skyldes, at der
er fejl i konteringerne fra august måned. En
fremskrivning vil derfor ikke være retvisende.
Der er dog ikke tvivl om at skolens økonomi er anstrengt.
Der forventes et merforbrug på kr. 5,3 mio. på § 20.2
området i forhold til tildelingen. Tidligere var
forventningen, at merforbruget ville blive på 4 mio. De
ekstra 1,3 mio. skyldes primært øgede udgifter til
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specialiserede SFO-tilbud.
Formanden udtalte kritik af, at der ikke foreligger tal, der
gør det muligt for bestyrelsen at føre tilsyn med skolens
økonomi.
Skolens ledelse fortæller, at der hurtigst muligt vil blive
fremlagt tal. Desuden har Næstved Kommune lovet at
udforme et økonomistyringssystem, der kan bruges i hele
skolevæsnet i Kommunen til erstatning for det
hjemmelavede system, der hidtil har været.
Der har i sidste år været udgifter i forbindelse med
langtidssyge medarbejdere og afskedigelser på tilsammen
kr. 2,5 mio.
Der var forslag om at bestyrelsen skal lave en plan for at
presse på, i forhold til det politiske niveau for at se om
der kan komme flere penge til skolen. Det blev omvendt
fremført, at bestyrelsen har forsøgt at blive hørt på
mange forskellige måder. Dette har dog ikke ført
resultater med sig.
Der blev orienteret om, at der har været udgifter i
forbindelse med lukningen af afdelingen i Holme Olstrup
til flytning og afsked af medarbejdere. Der er givet et
beløb på kr. 75.000 kr. Dette dækker på ingen måde
udgifterne på omkring 400.000 kr.
Sag 20 / 19:50 – 19:55 / JG / Beslutning /
Tilmelding til landsråd 2019
•
Endelig tilmelding besluttes

15.-16. november. Tilmeldingsfrist d. 30. september.
Bestyrelsen har 3 pladser.
Foreløbig er Jacob, Jesper er tilmeldt. Martin vil gerne
deltage, men skal undersøge om datoen er mulig. Ellers
vil Ann Kristin gerne deltage på den tredje plads.

Sag 21 / 19:55 – 20:05 / HHA / Orientering /
Drop Mob – pædagogisk leder orienterer om
dagen

Der afholdes Drop Mob dag den 25. september 2019. Alle
arbejder ud fra et oplæg, tiden på dagen ligger mellem 817. Der er en gennemgående person i hver klasse hele
dagen. Klasserne arbejder med tre ting
1. Handleplan mod mobning/klasseregler
2. Aktiviteter i løbet af dagen, som styrker
fællesskabet, eller sætter fokus på og viden om
mobning
3. Alle årgange producer et produkt.
Der er adgang for forældre om eftermiddagen, og indtil
klokken 17.00. Der er mødepligt for alle eleverne fra 1
lektion til og med klokken 17.00, den forlængede
skoledag, kompenseres med en skolefri dag den 3. januar
2020. Drøftelse af om der er nogen forventninger til
fremmødet, da der kun er en uge til selve arrangementet.

Sag 22 / 20:05 – 20:25 / Orientering /
Bordet rundt
•
Formanden
•
Medlemmer
•
Ledelsen
•
Medarbejdere

Formanden
Der har været en henvendelse fra elevrådet i Fensmark,
som spørger om det er muligt at udvide bestyrelsen med
en ekstra plads. I styrelsesvedtægten er der ikke plads til
et ekstra medlem. Der er to elevvalgte medlemmer – en
fra Toksværd og en fra Fensmark. Det er dog op til
elevrådet, hvilke elever, der skal have de pladser der er.
Formanden har været til møde i BSU, her blev der talt om
hvad forventningerne er, til hvordan der vil være når
2025-målene er gennemført.
Medlemmer
Holmegaardsvej er blevet trafiksikkert, det er dejligt. Til
gengæld er skolepatruljen i Toksværd ikke placeret de
steder, som er de mest trafikfarlige steder.
Forslag om at skolepatruljen skal stå der hvor cyklisterne
krydser Søledsvej. Der er også behov for mere sikkerhed
for de elever, der krydser landevejen ved Netto, i Holme
Olstrup.
Det bliver bemærket, at der stadig er ødelagte plader ved
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boldbanen ved gl. afdeling.
Der er forslag fra bestyrelsen om at eleverne producerer
en lille film, som kan komme hjem til forældrene om,
hvordan de derhjemme kan støtte op om den gode
adfærd i skolens fællesskab.
Ledelsen
Aula bliver indført i uge 43. På Holmegaardskolen er vi ret
godt forberedt. Primært administrationen arbejder på
højtryk med at få alle detaljerne til at virke. Der vil helt
sikkert være ting, der ikke fungerer optimalt fra starten,
men vi arbejder hårdt på, at få det til at fungere hurtigst
muligt. Det vil dog nok kræve lidt tålmodighed.
Der bliver udsendt en informationsskrivelse til
forældrene, der fortæller om hvordan man logger ind og
hvor man finder de funktioner, forældrene har brug for.
SkoleIntra vil være åbent i et stykke tid endnu, men kun
som arkivsystem for personalet.
Jørgen er indkaldt til FRO møde i marts måned. Der er
sammenfald med SB-mødet i marts som foreslås flyttet.
Der er kommet 5 tilbud på kantinedriften på
Holmegaardskolen, afd. Fensmark i udskolingen, som skal
evalueres.
Der er ved at være udpeget repræsentanter fra alle
interessentgrupper i forbindelse med legepladsprojektet.
Projektet skal ikke i udbud, da vi er afhængige af at
indhente fondsmidler.
Medarbejdere
Det går godt i det nye fællesskab i Toksværd. Der er
debatter om, hvilke vaner og traditioner, der skal være i
den nye sammenlagte afdeling.
Eleverne er glade for at være kommet til den nye skole.
Det eneste forbehold var, at der manglede gode
legemuligheder i form af gynger, gemmesteder og meget
andet, som de var vant til fra Holme Olstrup.
Mobilreglerne har medført, at mange elever lader deres
mobiltelefoner blive hjemme, når de ikke må bruge dem
alligevel. Der er meget travlt i SFO’en i Toksværd.
Det har været en god start i Fensmark. Der har i
modsætning til sidste år ikke skulle flyttes klasser.
Mobilordningen fungerer fint. Der er også travlt i SFO’en i
Fensmark. Der er blødt lidt op for mulighederne for at
tage på tur med klasser.
Sag 23 / 20:25 – 20:35 / Beslutning /
Punkter til kommende møde
Sag 24 / 20:35 – 20:45 / Orientering /
Eventuelt

•
•

Sikker skolevej
Elevplaner -orientering

Hjemmesiden fungerer ikke optimalt. Der er flere fejl på
siden. I forbindelse med at SkoleIntra lukker, lukker den
nuværende hjemmeside. Der er ved at blive lavet en ny
hjemmeside.
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