Referat skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Torsdag den 10.12.2020 klokken 18:30 -21:00
STED: Teams

Til stede: Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Dan Heino Kristoffersen, Jacob
Svava Mortensen, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Gerd Østergaard, Ditte-Lene Paustian, Jørgen
Wilms, Tilde Marie Kannegaard 8I, Tore Lindebæk Jensen 5T, Mia Than West (suppleant), Sara Lang
Mølgaard (suppleant)
Fraværende:
Afbud: Mette Hugger
Mødeleder:
Referat: Erika Bach Christiansen
Punkt

Referat

Sag 47 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Godkendelse er udskudt til førstkommende fysiske møde.

Sag 48 / JG / Orientering /
Suppleringsvalg til SB
•
Velkommen til vores to nye suppleanter

Velkommen til de nye suppleanter og kort gennemgang af
hvordan skolebestyrelsen er bygget op.
Sara Lang er blevet valgt til 1. suppleant. Mia West er
valgt til 2. suppleant.

Sag 49 / JG / Orientering/
Punkter fra elevrådet

Fensmark har talt om at der ønskes en indendørs
aktivitet, hvor der er foreslået en biograf.
Der er drøftet mulig straf ved ødelæggelse af materialer
og inventar. Der er ikke kommet beslutning endnu.
Der er drøftet et ønske om at der sendes spørgeskema ud
til alle elever efter terminsprøver for at evaluerer forløbet.
Toksværd: Informerer om at der er samling 1 gang om
ugen for elevrådet som får aktiviteter med ud til hver
enkelt klasse.

Sag 50 / MHU / Orientering / 1 bilag
Økonomi
•
Status i år

Det forventes at driftsåret ender med en forbrugsprocent
på 100,35%. Det vil sige at Holmegaardskolen har et
merforbrug på ca. 230.000 kroner, da der er kommet
ekstra 20.2 elever. Der arbejdes på mulige besparelser,
for at indhente de 230.000 kr.

Sag 51 / JRW / Orientering /
Coronastatus

Efter dagens pressemøde er Næstved kommet på listen
over nye restriktioner. Jørgen deltager til akutmøde d.
10/12-2020 kl. 19.30 for yderligere informationer.

Sag 52 / JG / Drøftelse/beslutning /
Trafik
•
Udkast til forslag fremlægges vedrørende
trafikale forhold i Toksværd
•
Princip K: Trafik gennemgås

Indstilling vedrørende de trafikale forhold i Toksværd er
skrevet. Der er ikke yderligere kommentar til indstillingen
så Jørgen sender den videre.
Der nedsættes en arbejdsgruppe som udarbejder nyt
princip vedr. trafik. Arbejdsgruppen er bestående af Ena,
Dan, Mia og Sara.

Pause
Sag 53 / MHU / Beslutning / 2 bilag
Princip om kost
Princip om kost har været i høring.

Det er besluttet at sende princippet i høring igen efter
juleferien.

Sag 54 / JRW / Drøftelse / 1 bilag
Udsættes til næste møde.
Værdiregelsættet trænger til et gennemsyn. Vedhæftet
er forslag til revideret version
Sag 55 / JRW / Orientering
Lempelse af mobilprincip i en periode

Udsættes til næste møde.

Sag 56 / Orientering /
Bordet rundt

Ann-Kristin: Der er skrevet en fondansøgning som skal
sendes afsted vedrørende legepladsprojekt.

•
•
•
•

Medlemmer
Medarbejdere
Ledelsen
Formanden

Sag 57 / Beslutning /
Punkter til kommende møde

Sag 58 / Orientering /
Eventuelt

Tilde: Ønske om at der tales om udeområder på næste
møde.

•
•
•
•
•

Høring om kost
Værdiregelsæt
Mobilprincip
Udearealer til frikvarterer
Trafikprincippet.

Ingen bemærkninger

