Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Mandag den 04.11.2019 klokken 18:00-21:00
STED: Afd. Fensmark, Nissens hus, 4684 Holmegaard

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

Referat

Sag 36 / 18:00 – 18:05 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet rundsendt til underskrift.

Sag 37 / 18:05 – 18:15 / JG / Orientering /
Elevrådet
•
Elevrådsrepræsentanterne præsenterer de
sager, de bringer med fra de respektive
elevråd

Mikkel fra 6R deltog i mødet. Elevrådet i Toksværd skal
vælge om det er Emil eller Mikkel der skal være
skolebestyrelsesrepræsentant.
Elevrådet fra Toksværd har ikke holdt møde endnu.
Elevrådet fra Fensmark, har møde på torsdag, der skal
tales om mobilregler, samt alternativer til aktiviteter, til
hvad der kan laves i frikvartererne.

Sag 38 / 18:15 – 18:25 / MHU / Orientering /
Økonomiopfølgning

Det ser fortsat ud som om vi går ud med et merforbrug
på omkring 2.4 mio., vi kan desværre ikke trække de
konkrete tal endnu. På næste møde vil der blive
præsenteret et resultat med de besparelsestiltag ledelsen
har besluttet, i samråd med VMED.

Sag 39 / 18:25 – 18:45 / JG / Beslutning / 3 bilag
Redegørelse BSU
Hvordan sikres det:
•
”at skolebestyrelserne løbende arbejder med
at sikre de tydelig opgave og
kompetencefordeling for de daglige ledere”
•
”at skolebestyrelserne udarbejder principper
for medinddragelse af forældre på alle
afdelinger i de demokratiske processer”

Skolebestyrelserne løbende arbejder med at sikre de
tydelig opgave og kompetencefordeling for de daglige
ledere
Det er opstået fordi der tidligere var en opfattelse af, at
de daglige ledere skulle spørge den resterende
skoleledelse hele tiden, før de kunne træffe beslutninger.
Dette er ikke tilfældet på Holmegaardskolen, der er stor
grad beslutningskompetence, dette kan også ses i bilaget
med ledelsens opgaver. I 2017 fordelte skolelederen
kompetenceområder, i samråd med den resterende
ledelse, for den enkelte leder. Der er frihed under ansvar
for ledelsen på Holmegaardskolen. Der er ikke arbejdet
med det i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen kan
udarbejde principper, men det kan være svært, at lave en
fordeling af ledelsens opgavefordeling. Skolebestyrelsen
har tillid til, at skolelederen har uddelegeret ansvaret til
afdelingslederne, så de kan træffe beslutninger for den
enkelte afdeling. Bestyrelsen ønsker, at vi skal forholde
os til om der skal laves et princip for skolens ledelse på et
kommende møde. Vi vedlægger opgave- og
funktionsbeskrivelsen til besvarelsen.
Skolebestyrelserne udarbejder principper for
medinddragelse af forældre på alle afdelinger i de
demokratiske processer
Skolebestyrelsen udarbejder principper, som gøres til
retningslinjer fra personalets side, som implementeres ud
fra skolebestyrelsens principper. Vi vedlægger princippet
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for principper til besvarelsen.

Sag 40 / 18:45 – 19:05 / JG / Orientering / 1 bilag
Præsentation af Holmegaardskolens
specialklassetilbud
Der er et ønske om at kende til de tilbud skolen har.

Gennemgang af bilaget omkring specialklasserne.
S0 er vores 0. klassestilbud
S1, S2 og S3 er fra 1-6 klasser.
Alle S-klasser er placeret på afd. Fensmark.
X-klassen er vores udskolingsklasse fordelt på 7. til 9.
årgang, denne klasse er også placeret på afd. Fensmark.
H-klasserne er vores behandlingsklasser, fra 1-6. årgang,
de tre H-klasser er placeret på afd. Toksværd.
I dette skoleår er vi i gang med at opkvalificere
personalet i vores specialklasser, med et særligt
tilrettelagt forløb.
Der er et godt samarbejde mellem personalet i almen og
special i forhold til at udsluse eleverne i enkelte fag med
henblik på fuld udslusning, når eleven er klar til det.

19:05 – 19:15 Pause
Sag 41 / 19:15 – 19:25 / JRW / Orientering /
Mobilepay i udskolingen
Der gives en orientering om implementeringen af
Mobilepay i udskolingen, jvf. referat fra tidligere møde,
sag 30.

Der er talt med afdelingslederen i udskolingen, der skal
lige aftales de nærmere forhold med restauratøren, så
alle parter er klar. Der er møde med restauratøren på
torsdag og ordningen iværksættes kort derefter.
Elevrådet i udskolingen følger det tæt, og det evalueres i
elevrådet efterfølgende. Elevrådsrepræsentanten følger
op på dette til næste møde.

Sag 42 / 19:25 – 19:55 / JG / Drøftelse / 1 bilag
Princip om lektier
Eventuelt princip om lektier drøftes, med baggrund i
tekst fra folkeskolereformen, og referat fra tidligere
møde, sag 31.

På side 7 i folkeskolereformen står der lidt omkring
lektier. Det eneste der står, er at der skal være tid til
faglig fordybelse og lektiehjælp. Lektiehjælpen på
Holmegaardskolen er konverteret til faglig undervisning,
hvor der er mulighed for hjælp til sine lektier. Eleverne
oplever ikke, at de har lektiehjælp i de fagtimer hvor der
er mulighed for lektiehjælp.
Der er forskel på hvilket team/klasse man har/er elev i,
derfor ønsker skolebestyrelsen, at der skal udarbejdes et
princip for lektier på Holmegaardskolen. Formålet med
princippet skal være tydeligt.
Lektiebyrden skal være tilpasset til årgangen. Det er også
vigtigt, at vi præciserer, at det også handler om
arbejdsdisciplin.
Der nedsættes en redaktionsgruppe der udarbejder et
forsalg til et princip, som behandles på mødet i
december. Gruppens medlemmer består af: Jacob, Ann
Kristin, Maj-Brit, Ena og Magnus.

Sag 43 / 19:55 – 20:10 / MHU / Orientering / 3 bilag
Implementering af skolens værdier
Der gives en status på arbejdet med implementering
og synliggørelse af skolens værdier.

Plakaterne er lavet i samarbejde med
kommunikationsafdelingen, alle klasser skal lave deres
plakater, og alle medarbejderne skal arbejde med det, på
vores førstkommende personalemøde.
Plakaterne skal hænges op på skolen. Senest efter jul,
skal alle klasser i gang med at arbejde med plakaterne.
Skolebestyrelsen vil løbende blive inddraget i processen.

Sag 44 / 20:10 – 20:30 / Orientering /
Bordet rundt
•
Formanden
•
Medlemmer
•
Ledelsen
•
Medarbejdere

Formanden:
Ingen bemærkninger
Medlemmerne:
Der skal følges op på medlemmernes funktion i
skolepatruljen på afd. Toksværd, der tales med
elevrådsrepræsentanten.
Skolepatruljen i Toksværd er endnu ikke rykket, det er
pga. politiets anbefaling til placering af skolepatruljen.
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Jørgen følger op på sagen og vender tilbage til
skolebestyrelsen.
Der var interesse fra skolebestyrelsens side, til at høre
hvordan det går med at der ikke må ryges fra 1. januar
2020. Der har været afholdt tre ud af de seks
rygestopkursusdage og det går godt.
Ledelsen:
Aula er stadig i opstartsfasen, men ledelsens indtryk er,
at det går fremad.
Holmegaardskolen er indstillede til den Social pris i
Næstved Kommune på afd. Toksværd og i
administrationen.
Det endelige karaktergennemsnit er kommet, vi landede
på 6,9, det er en stigning på 0,9. Planen er at hæve det
endnu mere til sommer. Der vil ikke være læseferie,
eleverne skal møde ind til faglige dage, spørgetimer.
Medarbejderne:
Karaktergivningen er i gang, i udskolingen og skolehjem
samtalerne er i fuld sving.
Der har været Spil Dansk dag i torsdags, i Toksværd var
hele skolen samlede i salen og fejrede dagen.
0R har vundet 1000 kr. i skolestartskampagnen i
Næstved Kommune. Eleverne har bestemt, at de skal i
ZOO.
Eleverne:
Elevrådet i Toksværd vil gerne holde et demokratikursus
igennem danske skoleelever.
Sag 45 / 20:30 – 20:35 / Beslutning /
Punkter til kommende møde

Timefordelingsplanen for kommende skoleår
Princip omkring forældresamarbejde/elevplaner, samt
handleplan for den enkelte elev (sættes på januar mødet)

Sag 46 / 20:35 – 20:45 / Orientering /
Eventuelt

Der var usikkerhed omkring hvornår december mødet
afholdes, jf. møderækken er det den 10-12-2019
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