Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Torsdag den 25.10.2018 klokken 18:30-21:00
STED: Afd. Holme-Olstrup – personalerum, Stationsvej 49, 4684 Holmegaard
Til stede: Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Kim Steen, Dan Heino
Kristoffersen, Jacob Svava Mortensen, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Helge Haahr Andreasen,
Jesper Nielsen, Simon Alexander Sørensen 6.t, Snorre Brix Lund Nielsen 6.h
Fraværende:
Afbud: Maj-Brit Kusk, Mette Hugger, Gerd Østergaard, Adel
Mødeleder: Ditte-Lene Paustian
Referat: Helge Andreasen
Punkt

Referat

Sag 14 / 18:30 – 18:35 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet er godkendt

Sag 15 / 18:35 – 19:35 / Beslutning / JG – 3 bilag
Forretningsorden
•
Formanden ønsker at revidere
forretningsorden for skolebestyrelsen (der
fremlægges forslag til drøftelse og beslutning)

Formanden motiverede forslaget med et ønske om større
fleksibilitet i dagsordenen.
Der fremkom følgende ændringsforslag til
ændringsforslaget:
Pkt 7:
Sætningen der starter med ”Formanden kan søge
rådgivning…” slettes
Der tilføjes flg. sætning: ”Forslag sættes på dagsordenen
senest 2. møde efter forslaget stilles.
Pkt 8:
Indkomne forslag skal…” ændres til ”Indkomne forslag
kan…”
Forslaget med ændringsforslag sættes til afstemning.
Forslaget vedtages med
7 stemmer for
3 undlod at stemme
0 stemmer imod

Sag 16 / 19:35 – 20:00 / JG / Beslutning /1 bilag
Beslutning om høringsproces
•
Hvordan samler vi input til høringssvar?
•
Hvem skriver udkast?

Jesper foreslår, at svaret fra skolebestyrelsen skal
repræsentere forældrenes holdning, da det er det eneste
forum hvor forældrene er repræsenteret, mens
medarbejderne og eleverne samtidig er repræsenteret
gennem andre høringsberettigede fora.
Medarbejderne fra afdeling Holme Olstrup har drøftet, at
deres holdning ikke skal indgå i skolebestyrelsens
høringssvar.
Medarbejderrepræsentanterne fra Fensmark og Toksværd
er ikke til stede på mødet, men har afleveret deres input
til et samlet høringssvar fra skolebestyrelsen.
Der stilles forslag om, at det vil fremgå tydeligt af
høringssvaret, hvad forældrerepræsentanternes holdning
er, hvad medarbejderrepræsentanternes holdning er og
hvad elevrepræsentanternes holdninger er.
Det er endvidere et ønske, at forskellene i
forældrerepræsentanternes holdninger fremgår af
høringssvaret.
•

Der indsamles mundtligt input fra
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•

•
•
•

•

skolebestyrelsens medlemmer under sag 17
dags dato.
Skolebestyrelsens medlemmer kan endvidere
indsende skriftligt input til høringssvaret senest
mandag d. 12. november kl. 12 til Jørgen Wilms
på mailadressen jowil@naestved.dk
Elevrepræsentanterne mødes og formulerer
fælles input.
Medarbejderrepræsentanterne mødes og
formulerer fælles input
Forældrerepræsentanterne mødes og formulerer
fælles input torsdag d. 8. november kl. 19 på
afdelingen i Holme Olstrup.
Udkastet skrives af Jørgen Wilms på baggrund af
alle indkomne input. Udkastet udsendes som
bilag til næste skolebestyrelsesmøde, hvor der
kan stilles ændringsforslag til udkastet inden det
vedtages.

Pause / 20:00 – 20:05
Sag 17 / 20:05 – 20:40 / JG / Drøftelse /
Input til høringssvar
•
Input til udkast til høringssvar
Her ønskes input fra skolebestyrelsen til den gruppe,
der skal skrive udkast til høringssvar.

Forældres input
Lukning af matriklen i Holme Olstrup
Der er forskellige og modsatrettede holdninger til dette i
forældregruppen.
Nogle er modstandere af at lukke skoler på landet.
Ønske om, at Næstved bevarer skoler i by og på landet.
Den lokale skole har stor betydning for identitet, fritidsliv,
tiltrækning af tilflyttende børnefamilier og meget andet.
På baggrund af den økonomiske tildeling ønskes dog
alligevel at Holme Olstrup lukkes.
På baggrund af ønske om at styrke det faglige og sociale
ønskes at samle indskoling og mellemtrin i Toksværd.
Udskolingens placering:
Der er forskellige og modsatrettede holdninger til dette i
forældregruppen.
Oplevelse af, at eleverne trives og får et stort fagligt
udbytte af den samlede udskoling i Fensmark
Ønske om overbygning i både Fensmark og Toksværd på
baggrund af ønske om valgfrihed.
Bekymringer ved bestemte scenarier:
Bekymringer i tilfælde af, at Holme Olstrup lukkes:
At elever, som bor i Fensmark, men går i skole i Holme
Olstrup bliver tvunget til Fensmark.
Vil specialklasserne i Toksværd blive tvunget til at flytte
tilbage til Fensmark, hvis der skal være plads til flere
almenklasser.
Medarbejderes input
Medarbejderne har et alternativt forslag om, at
indskolingsklasserne fra Holme Olstrup og Toksværd
samles i Holme Olstrup mens mellemtrins-klasserne
samles i Toksværd, hvor der er bedre faglokaler.
Hvis dette forslag ikke realiseres, ønsker medarbejderne i
Holme Olstrup, at alle indskolings- og mellemtrins-klasser
samles i Toksværd. I Holme Olstrup vil medarbejderne
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udfærdige deres eget forslag og derfor ikke være en del
af skolebestyrelsens skriv, men da det blev vedtaget at
høringssvaret vil blive opdelt skal Holme-Olstrups
høringssvar også være en del af det fælles.

Sag 18 / 20:40 – 20:55 / Orientering
Meddelelser
•
Formanden
•
Ledelsen
•
Medarbejdere
•
Elever

Fra formanden:
•
Der er nedsat en gruppe, der skal arbejde videre
med værdier i forlængelse af arbejdet med
værdier på sidste skolebestyrelsesmøde.
Forældrene og medarbejdere vil blive bedt om at
lave et tilsvarende arbejde om værdier.
•
Der er møde i formandsgruppen i næste uge
som optakt til FRO-møde i november.
•
Der er indkommet forslag vedr. rygning og
mobiltelefoni.
Fra bestyrelsesmedlemmer:
•
I andre skolebestyrelser er der hensigtserklæring
om, at elevrelevante punkter sættes øverst på
dagsordenen således at eleverne kan deltage i
den første del af mødet. Elevrepræsentanterne
tilslutter sig denne hensigt.
•
Der stilles spørgsmål til deltagelse i lokale
debatmøder.
•
Der gøres opmærksom flytning af stoppestedet i
Holme Olstrup og på dårlig belysning på stien
hen til stoppestedet. Skolebestyrelsen er ikke
blevet hørt om dette.
Fra ledelsen
•
Der er tre vakante lærerstillinger i Holme
Olstrup. To af stillingerne er besat med start
henholdsvis 1/11 og 1/12.
•
Der kommer formentligt en historie i
Sjællandske på lørdag om ordblindeindsatsen på
Holmegaardskolen.
Fra medarbejdere
•
Personalet i Holme Olstrup har været presset i
den senere tid på grund af vakante stillinger.

Sag 19 / 20:55 – 21:00 / Orientering
Eventuelt

Punkter
•
•
•
•
•
•

Ønsker til kommende punkter i SB:
•
Forholdene omkring manglende lys og farlig
trafik ved busstoppestedet i Holme Olstrup.
•
Orientering om trafikforholdene på
Holmegaardsvej
•
Kort evaluering af SB-medlemmernes deltagelse
i forældremøder 10-15 minutter.
•
Løbende orientering fra arbejdsgrupper herunder
DropMob og værdi-arbejdsgruppe.

til kommende møder:
Transport af elever (DAN)
Proces for arbejdet med principper/årshjul for bestyrelsen
SSP årshjul
Drop Mob
Brugertilfredshedsundersøgelse
Evaluering af deltagelse i forældremøder
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