Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen

Onsdag den 20.06.2018 klokken 18:00-21:00 (bemærk starttidspunkt)
STED: Afd. Fensmark – lærerværelse, Gl. Afdeling, Villavej 2, 4684 Holmegaard
Til stede:
Gerd Østergaard, Lone Karlsen, Ena Christensen, Tanja Jakobsen, Jørgen Wilms, Ditte-Lene
Paustian, Helge Haahr Andreasen, Jesper Nielsen, Mette Hugger, Berit Jørgensen, Adel Avdo (8.j)
Kim Steen deltog i mødet fra og med sag 204
Fraværende: Lone Brandt Kristensen, Rasmus Bjergsted Holm (6.t), Victor Frederiksen (6.h)
Afbud: Dan Christoffersen, Søren Spangby,
Mødeleder: Ditte-Lene Paustian
Referat: Helge Andreasen
45 minutters spisning
Punkt

Referat

18:00 – 18:45
Fælles spisning

Tak for mad!

Sag 197 / 18:45 – 18:50 / Godkendelse af referat /
Beslutning

Referatet blev godkendt

Sag 198 / 18:50 – 19:00 / JRW / Orientering
Nyt fra elevrådet

Der er blevet stillet spørgsmål i elevrådet om rygning,
som stadig ikke er tilladt.
Der er blevet stillet spørgsmål til placering af udlån af
bøger på det kommunale bibliotek i Fensmark.
Nogle mente at 9. klassernes sidste skoledag er blevet for
kedelig, da noget af dagen blev ensformigt.
Adel har været til DSE-møde (Danske Skole Elever)
Elevrådet ønsker at benytte sig af muligheden for at
deltage i kurser i DSE.
Adel er blevet medlem i lokalbestyrelsen for DSE i
Sydsjælland.
Der har ikke været afholdt møder i Næstved
Fælleselevråd.

Sag 199 / 19:00 – 19:10 / MHU / Orientering/ 1
bilag
Økonomi mm

Status på forbrug

Det ser ud til, at vi kommer til at gå ud af skoleåret med
et lille overskud. (Er der noget galt)
Vi har på plussiden modtaget refusioner.
På minussiden mangler vi nogle regninger fra flere
forskellige kreditorer. Derfor er det meget usikkert, hvad
det endelige resultat bliver. Et forsigtigt bud tyder på, at
vi lander på at gå i balance.
Hvis vi stadig ser ud til at have overskud når skoleåret
nærmer sig sin afslutning, kan der blive gjort noget ved
påbud, vi har fået af arbejdstilsynet og måske opdatering
af nogle af vores ældre materialer.

Sag 200 / 19:10 – 19:40 / MHU / Beslutning/ 2 bilag Der er foretaget mindre rettelser i budgettet siden sidste
Økonomi
udkast.
Der er primært tale om et højere forbrug til lønninger.

Godkendelse af rådighedsbudget 2018-2019

Godkendelse af samlet budget 2018-2019
På rådighedsbudgettet er der 15.000,- til
Skolebestyrelsen. Hvis den nye bestyrelse vælger at tage
imod vederlag, vil der mangle ca. 21.000,- Dette beløb vil
i givet fald kunne tages fra en buffer, der er lagt ind i
budgettet.
Klassernes rådighedsbeløb er regnet ud pr. elev. De
meget små klasser har derfor meget små beløb til
rådighed. Der er et beløb til etablering af 0. klasser og 1.
klasser. Derudover kunne der evt. indføres et

1

minimumsbeløb pr. klasse.
Generelt er klassernes rådighedsbeløb ikke særligt stort.
Beslutning:
Budgettet er godkendt
Sag 201 / 19:40 – 20:00 / JRW /
Orientering/beslutning
Drop Mob
Kort orientering om de fremtidige planer for arbejdet
med Drop Mob, og hvad udvalget har fundet frem til.
Der er afholdt to møder i udvalget, siden sidste
bestyrelsesmøde.

Arbejdsgruppen vil involvere forældrerådene i arbejdet
med DropMob. Desuden vil der blive en temadag der skal
finde sted en dag i perioden januar-marts 2019, hvor hele
skolen vil arbejde med projektet. (fx på Skolernes
trivselsdag d. 2. marts)
Alle grupper vil blive inddraget: Elever, forældre,
medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse.
Der vil blive undersøgt muligheden for at inddrage
forskellige bidragsydere udefra.
Arbejdsgruppen mødes til august og lægger en nærmere
tidsplan for forberedelserne til dette.
Dagen skal tænkes ind i skolens og afdelingernes
kalendere og lærernes årsplaner mht.
forældrearrangementer.
Der skal informeres om dette i personalegruppen inden
sommerferien.

Sag 202 / 20:00 – 20:15 / Orientering / 1 bilag
(Kommer senere)
Forældremøder

Datoer for forældremøder i kommende
skoleår

Jørgen knyttede et par ord til planen over forældremøder.
Forældremøderne i HO og TO er lagt på forskellige dage
af hensyn til dels afdelingslederens mulighed for at
deltage i alle forældremøder, dels forældres mulighed for
at deltage i flere forældremøder, hvis de har børn i flere
klasser.
Der var uenighed om, hvorvidt tidspunktet 17-19 er
hensigtsmæssigt i forhold til forældrenes mulighed for at
deltage vs. personalets arbejdsforhold.
Den nye skolebestyrelse vil fordele deltagelsen i
forældremøderne mellem sig.

Sag 203 / 20:15 – 20:25 / Orientering / 2 bilag
(skemabilag kommer senere)
Skema

Gennemgang af skema for skoleåret 20182019
Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse om næste års
skema. Se bilag.

Skemaet er ved at blive lagt.
1. udkast har været ude i personalegruppen og her blev
der opdaget fejl, som skal rettes.
Når det endelige skema er færdigt, vil det blive sendt til
skolebestyrelsen med henblik på, at bestyrelsen kan
afgive udtalelse.

Sag 204 / 20:25 – 20:55 / JRW / Orientering
Orientering

Formand

Bestyrelsesmedlemmer

Personalet

Ledelsen

Formand:
I morgen er der møde i formandsgruppen. De 6 formænd
og næstformænd er indkaldt til møde, der vil tage
udgangspunkt i 1 fase af evalueringen af skolestrukturen.
Der har været afholdt valg til skolebestyrelsen.
Valgbestyrelsen har forsøgt at motivere forældrene til at
deltage. Der har været udtalt kritik fra et
bestyrelsesmedlem af dette initiativ. Der blev afgivet xxx
stemmer, hvilket er lidt mindre end ved sidste valg. Når
stemmeprocenterne er opgjort, vil det blive afgjort om
der skal uddeles is.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer opfordres til at afgive
udtalelse pr. e-mail.

Bestyrelsesmedlemmer:
Der har været afholdt galla fest, for 9. klasses elever.
Der blev spurgt om hvordan eksaminerne er gået.
Eksaminerne er ikke overstået, så det kan der ikke siges
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noget præcist om.
Kim udtrykte kritik af forhold op til valget:
1. Valgbestyrelsen valgte at udsætte fristen for
opstillingen på to afdelinger, men ikke på den tredje.
Dette skete dog som følge af et krav fra CDS og ikke på
valgbestyrelsens eget initiativ.
2. Der blev lovet is til eleverne, hvis skolen fik en højere
valgdeltagelse end andre skoler. Denne måde at forsøge
at øge stemmeafgivningen på kan resultere i, at nogle
forældre vil stemme uden at sætte sig ind i kandidaternes
valgprogram.
Det sidste punkt affødte en del debat om, hvilke midler,
der er rimelige at tage i brug for at få flere forældre til at
engagere sig i valget.
Personalet:
Skoleårets afslutning står for døren. Der bliver flyttet
lokaler og ryddet op i hjørner og kroge.
Der er blevet ansat nyt personale i de ledige stillinger.
Vi har udfordringer med at håndhæve beslutningen om,
at eleverne ikke må forlade skolen. Det kan ikke lade sig
gøre håndhæve reglen konsekvent. Dette er kendt blandt
eleverne.
I HO er de kede af at skulle sige farvel til deres dejlige 6.
klasses elever.
Ledelsen:
Vi har ansat 6 nye medarbejdere. Der har været mange
kvalificerede ansøgere til stort set alle stillinger. To af de
nyansatte har været ansat som vikarer på skolen mens
de har været under uddannelse og er netop ved at
færdiggøre deres uddannelse.
Fordelingen af lærere i klasserne bliver meldt ud torsdag
d. 21/6 (i morgen).
Skolen har haft besøg af Arbejdstilsynet. Dette har udløst
nogle ”Straks-påbud” og nogle tidsbestemte påbud.
Herunder skal der udbedres flisebelægning, der skal være
mekanisk ventilation i lokaler i Gl. afdeling. De større
udgifter skal ikke dækkes af skolen.
Sag 205 / 20:55 – 21:00 / Orientering
Eventuelt

Formanden takkede den afgående bestyrelse for
samarbejdet.

Punkter til kommende møder:

Transport af elever (DAN)

3

