Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Mandag den 20.05.2019 klokken 18:00-21:00

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 (fra sag 88), Berit Jørgensen, Kim
Steen (fra sag 88), Dan Heino Kristoffersen, Jacob Svava Mortensen, Jørgen Wilms, Ditte-Lene
Paustian (fra sag 88), Helge Haahr Andreasen, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Maj-Brit Kusk, Snorre,
6.h
Fraværende: Adel 9.j, Simon, 6.t,
Afbud:
Mødeleder: Ditte-Lene Paustian
Referat: Helge Andreasen
Punkt

Referat

Sag 86 / 18:00 – 18:05 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

Sag 87 / 18:05 – 18:15 / Orientering /
Nyt fra elevråd

Intet nyt fra elevrådene

Sag 88 / 18:15 – 18:25 / MHU / Orientering /1 bilag
Økonomi
•
Budgetopfølgning 2018-2019

Vi forventer at slutte året med et underskud på ca. 2 mio.
Underskuddet er primært genereret af tre budgetposter:
• Specialundervisning efter § 20.2,
• Udgifter i forbindelse med langtidssygdom og afsked
samt
• Manglende indtægter i form af forældrebetaling til
SFO.
Skolen har foretaget flere tiltag for at mindske
underskuddet. Der er lukket for alle indkøb, undtagen det
absolut nødvendige. Evt. nye ansættelser skal godkendes
af skoleledelsen.

Sag 89 / 18:25 – 18:40 / MHU / Drøftelse / 1 bilag
Budget 2019/2020
•
Budgetudkast fremlægges

Det overordnede budget og rådighedsbudgettet blev
gennemgået. Der blev stillet forskellige spørgsmål til
enkelte detaljer i budgettet.
Der var stor utilfredshed med skolens overordnede
økonomiske situation. Det blev drøftet, om
skolebestyrelsen havde nogle handlemuligheder i forhold
til at påvirke den økonomiske tildeling til skolen.

Sag 90 / 18:40 – 19:00 / JG / Drøftelse /
Årsberetning
•
Årsberetning – møde og indhold
Årsberetningen aflægges 4. juni klokken 17:00 i
Nissens hus, Afd. Fensmark

Formandens udkast til årsberetningen var fremsendt
inden mødet.
Der var både generel ros og forslag til justeringer i
årsberetningen.

Sag 91 / 19:00 – 19:15 / JRW / Drøftelse / 1 bilag
Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved
Kommune er i høring
•
Forslag ridses op med henblik på eventuelt
høringssvar

Kommuneplanstrategien blev generelt vurderet som
ambitiøs. I lyset af den tidligere debat om den
økonomiske tildeling måske endda urealistisk ambitiøs.
Der blev nedsat en gruppe, der skal forfatte et udkast til
et høringssvar fra Skolebestyrelsen. Gruppen består af
Jesper, Gerd og Ann Kristin.

19:15 – 19:25 Pause
Sag 92 / 19:25 – 19:45 / MH / Drøftelse / 1 bilag
1-årig førskole i Fensmark i høring

Tvivl om begrundelse for den sindede beslutning.
Tilsyneladende er begrundelsen, at børnene skal blive
længst muligt i daginstitutionen, dette er dog ikke
tydeligt i materialet.
Hvis de lokaler, som på nuværende tidspunkt bruges af
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den ét-årige førskole, på et tidspunkt skal overtages af en
daginstitution, får Holmegaardskolen et problem med
lokalemangel i den 3 md. førskoleperiode.
Økonomien i førskolen bærer sig selv, der vil derfor ikke
umiddelbart være en økonomisk konsekvens for
Holmegaardskolen under den vigtige forudsætning, at de
medarbejdere, som ikke længere skal have ansættelse på
Holmegaardskolen, får ansættelse i de daginstitutioner,
som overtager børnene. Hvis disse medarbejdere ikke
finder ansættelse, men kommer i jobbank, vil det påvirke
Holmegaardskolens økonomi negativt.
Der blev nedsat en gruppe, der skriver et udkast til et
høringssvar. Gruppen består af Maj-Brit, Jørgen og Kim.
Skolebestyrelsens øvrige medlemmer kan sende input til
høringssvaret til Jørgen.
Sag 93 / 19:45 – 19:55 / JG / Orientering /
Skolestruktur
•
Bestyrelsen
•
Andet

Jørgen, Ena og Gerd orienterede om processen mht.
nedlukning af afdelingen i Holme-Olstrup.
”Døgndiamanten”, som skal overtage bygningerne, er
interesseret i at have et samarbejde om
servicebetjeningen af bygningerne.
Bygningerne er langsomt ved at blive tømt for indhold.
Der virker måske lidt tomt, men børnene er med i
processen.
Fagfordelingen for den samlede afdeling i Toksværd er
ved at falde på plads.
Der er mulighed for at tage afsked med afdelingen i
Holme-Olstrup fredag d. 14. juni kl. 14-16.
Da skolebestyrelsen skal afspejle skolens matrikler, er det
ikke længere nødvendigt at have tre medarbejder-, tre
elev- og tre forældrerepræsentanter. I kommende
skoleår, vil der kun blive valgt 2 elev- og
medarbejderrepræsentanter.
Skolebestyrelsen beslutter at fortsætte i den nuværende
konstitution med forældrerepræsentanter for alle tre
afdelinger, frem til næste ordinære skolebestyrelsesvalg.

Sag 94 / 19:55 – 20:15 / Beslutning / 1 bilag
Værdier
•
Værdier til endelig beslutning

Værdierne blev vedtaget.

Sag 95 / 20:15 – 20:35 / Drøftelse / 1 bilag
Mål og vision
•
Bilag gennemgås

Beskrivelsen af skolens mål og vision er ikke skriftliggjort
endnu.
Der var en lang debat i skolebestyrelsen om ønsker til
beskrivelsen af skolens mål og vision. Herunder om
klasserådene skal have mulighed for at kommentere på et
udkast til mål og vision.
Jørgen skriver et udkast.

Sag 96 / 20:35 – 20:50 / Orientering /
Bordet rundt
•
Formanden – Lejrtur, FRO, datoer for
forældremøder
•
Medlemmer
•
Ledelsen
•
Medarbejdere

Skolebestyrelsen gav Jesper mandat til at svare vedr.
lejrskole.
På FRO-møde blev skolernes dårlige økonomi italesat
tydeligt.
Der er ønske fra skolebestyrelsen om, at datoer for
forældremøderne findes meget snart, således, at SBmedlemmerne kan deltage på forældremøderne på skift.
D. 1. maj kørte busserne ikke. Dermed var der mange
børn, der ikke kunne komme i skole med bussen.
Der er ønske om at få mere information fra elevrådene til
skolebestyrelsen, evt. i form af et skriftligt referat.
”Danske Skoleelever” kan evt. inddrages i en proces.
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Der har været afholdt teaterstykke i Toksværd med stor
succes.
Det har været rart at kende alle mødedatoer i årets løb.
Jørgen laver en plan for næste år.
Holmegaardskolen overgår til ét samlet institutionsnumre
efter sommerferien. Denne proces startes dog først d. 28.
juni efter eksamen af hensyn til mulige fejl der kan opstå
i processen. Derudover skal det sammenkøres med Aula,
for at se mere omkring Aula klik ind på:
https://aulainfo.dk/
Det kan være vanskeligt at deltage i større
arrangementer i Næstved, da der kun kan være 1 klasse
ad gangen i bussen.
Sag 97 / 20:50 – 20:55 / Beslutning /
Punkter til kommende møde
•
Tildelingsmodel
•
Budget

Høringssvar om Kommuneplanstrategien
Høringssvar om 1-årig førskole
Aula
Forældremøder
Plan for bestyrelsesmøder
Udskolingens skolegård

Sag 98 / 20:55 – 21:00 / Orientering /
Eventuelt

Princip B om principper ønskes lagt på skolens
hjemmeside.
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