Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Torsdag den 24.01.2019 klokken 17:30-21:00 (obs – ny mødetid)

STED: Afd. Fensmark – Nissens hus, Villavej 2 (det brune hus ud til Holmegaardsvej – overfor Folke
musikhuset), 4684 Holmegaard
Til stede: Gerd Østergaard, Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Kim Steen,
Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Helge Haahr Andreasen, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Maj-Brit
Kusk, Adel 9.j, Simon, 6.t, Snorre, 6.h
Fraværende:
Afbud: Jacob Svava Mortensen, Dan Heino Kristoffersen,
Mødeleder: Ditte-Lene Paustian
Referat: Helge Andreasen
Punkt

Referat

Sag 37 / 17:30 – 17:35 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet er godkendt

Sag 38 / 17:35 – 17:45 / Orientering /
Nyt fra elevråd

Elevrådet i Holme Olstrup har talt om at 6. klasserne
gerne vil besøge Fensmark og 0.-5. klasserne vil gerne
besøge Toksværd og lære stedet at kende.
Elevrådet i Fensmark har talt om udvalget i kantinen og
ønsker større variation i udvalget. Resten af
elevrådsmødet gik med at drøfte forslaget om mobilfri
skole.

Sag 39 / 17:45 – 18:45 / JRW / Beslutning / (bilag
kommer senere)
Skolens værdier
Med udgangspunkt i alle de input vi har fået fra
forældre, medarbejdere og elever, skal vi arbejde med
at finde frem til de 4-5 fælles værdier, vi vil bruge til
at underbygge skolens målsætninger og vision.

Vi vedtog at nedsætte en redaktionsgruppe, der laver
forslag til beskrivelse af skolens værdier. Der beskrives
dels med udgangspunkt i ”Top 5” dels med udgangspunkt
i alternative værdier som Glæde og Bevægelse.
Redaktionsgruppen består af Ditte-Lene, Adel, Ena og
Helge.

Sag 40 / 18:45 – 19:00 / JRW / Beslutning / (1 bilag)
Princip om mobiltelefoner
•
Forslag fra arbejdsgruppe gennemgås, og der
træffes beslutning

Skolebestyrelsen er enige i intentionen i princip-forslaget.
Dog er der formuleringer, der har karakter af konkrete
regler fremfor et princip. Forslaget revideres derfor og
fremsættes på næstkommende SB-møde.
Jørgen reviderer principforslaget.

Sag 41 / 19:00 – 19:15 / JG / Beslutning / 1 bilag
Princip om klassedannelse
•
Forslag fra arbejdsgruppe gennemgås, og der
træffes beslutning

Skolebestyrelsen besluttede, at sende princippet i høring
hos skolens elever, forældre og medarbejdere.
Høringsfristen sættes til 1. marts.

19:15 – 19:30 Pause
Sag 42 / 19:30 – 19:50 / Orientering /
Ny struktur – hvad betyder det?
•
Økonomi
•
Personale
•
Bestyrelse
•
Ledelse
•
Andet

Økonomi: Lukning af afdelingen i Holme Olstrup betyder,
at skolen får færre midler til at drive skole for.
Personale: Da der vil være klassesammenlægninger på
flere årgang, vil skolen få brug for færre ansatte i
kommende skoleår. Næstved Kommune tilstræber, at alle
medarbejdere får mulighed for at bevare et
ansættelsesforhold i Næstved Kommune.
Bestyrelse: Der vil ikke længere skulle være et medlem
fra Holme Olstrup i bestyrelsen. Det skal undersøges, om
der skal justeres i sammensætningen af skolebestyrelsen
umiddelbart eller om den siddende bestyrelse skal
fortsætte til næste ordinære valg til skolebestyrelsen.
Ledelse: Ledelsen i Toksværd fortsætter uændret.
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Personalet i Holme Olstrup og Toksværd er i gang med
drøftelser om, hvordan personalegrupperne kan forberede
sig på samarbejdet om sammenlægningen af matriklerne.
Ligesom det drøftes, hvordan forældre og elever bedst
kan forberedes til sammenlægningen.
Ledelse og medarbejdere vil forsøge at komme tvivl og
usikkerhed i forkøbet. Vi kan dog ikke helt undgå de
frustrationer, der kan være i forbindelse med lukningen af
matriklen i Holme Olstrup.
Sag 43 / 19:50 – 20:05 / Orientering / 1 bilag
Valg af afdeling
Der er flere forældre, der udtrykker ønske om at skifte
fra en afdeling på skolen til en anden. JRW orienterer
om dette.

Der er forældre, der ønsker at benytte det frie skolevalg
til at beslutte at deres børn skal gå i Fensmark. Det frie
skolevalg gælder kun mellem forskellige skoler. Da
Holmegaardskolen er én skole, er der ikke frit skolevalg
mellem skolens matrikler. Det er skolelederens
beslutning, hvilken klasse, hvert enkelt barn skal gå i,
under hensyntagen til skolens gældende princip om
nærhed.

Sag 44 / 20:05 – 20:15 / Beslutning / 1 bilag
Børnetopmøde i Næstved Kommune
CDS har inviteret alle skolebestyrelsesformænd til at
deltage i børnetopmødet, men da formanden er
forhindret, skal vi prøve at finde en anden deltager.

Kim deltager i de første 3½ time af børnetopmødet

Sag 45 / 20:15 – 20:35 / Orientering /
Bordet rundt
•
Formanden
•
Medlemmer
•
Ledelsen
•
Medarbejdere

Formanden er blevet kontaktet af ”Modulfoto” som har
forestået dette års fotografering af eleverne. Modulfoto
har ønsket et evalueringsmøde. Formanden og
næstformanden undersøger alternative muligheder.
I forbindelse med lukningen af Holme Olstrup ønsker
skolen, at overgå til ét institutionsnummer. Bestyrelsen
tilslutter sig beslutningen om at overgå til ét
institutionsnummer.
Ønske om at udskyde DropMob projektet til
august/september 2019. Sammenlægning af klasser fra
Holme-Olstrup og Toksværd betyder, at disse nydannede
klasser kan få DropMob som en ny start på deres ny
klasse.
Holmegaardskolen ligger lavt i Cepos’ rangliste over
landets folkeskoler. Holmegaardskolen indleder et
samarbejde med CDS og Ll. Næstved Skole afd.
Fuglebjerg om at lave et projekt om fokuseret indsats for
8. og 9. klasserne.
Kvalitetsrapporten for Næstved Kommunes Skolevæsen
er sendt i høring med høringsfrist d. 13. februar. Da der
ikke er flere skolebestyrelsesmøder inden denne dato
aftales det, at bestyrelsens medlemmer kan sende input
til Jørgen senest d. 4. februar. Derefter sender Jørgen et
forslag ud til kommentarer i løbet af uge 6.
Der er årgange i Fensmark, hvor børnetallet tyder på, at
det kan blive nødvendigt at sammenlægge klasser på
enkelte årgange.
Nye medarbejdere i både Holme-Olstrup og Fensmark
giver udtryk for, at de er blevet taget godt imod.

Sag 46 / 20:35 – 20:40 / Beslutning / 2 bilag
Karaktergivning i 7. klasse

Der er tilslutning fra skolebestyrelsen til at fortsætte
forsøgsordningen med karaktergivning i 7. klasse.
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Næstved kommune har i de seneste tre år haft en
forsøgsordning med karaktergivning i 7. klasse. Der er
ansøgt om at fortsætte forsøgsordningen, og det er der
blevet givet tilladelse til, forudsat at skolebestyrelsen
tilslutter sig.
Dette skal der træffes beslutning om.
Sag 47/ 20:40 – 20:55 / Beslutning /
Punkter til kommende møde
•
Klasseoptimering / JRW / (30 min)
•
Skolebestyrelsens årshjul / JRW / (30 min)
•
SSP årshjul / HHA / (30 min)
•
Brugertilfredshedsundersøgelse / JRW / (30
min)
Sag 48 / 20:55 – 21:00 / Orientering /
Eventuelt

•
•

Timefordelingsplanen
Princip om rygning

Bemærk det nye mødebord…
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