Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Mandag den 25.1.2021 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: Tore Lindebæk Jensen 5T, , Dan Heino Kristoffersen, Sara Lang Mølgaard (suppleant)
Afbud: Berit Jørgensen
Mødeleder:
Referat: Mette Hugger
Punkt
Sag 59 / Beslutning /
Godkendelse af referat
Sag 60 / JG / Orientering/
Punkter fra elevrådet

Sag 61 / MHU / Orientering / 1 bilag
Økonomi
•
Status i år

Sag 62 / JRW / Orientering /
Coronastatus

Referat
Den underskrevne del af referatgodkendelsen udsættes
til førstkommende fysiske møde
Fensmark:
Der var elevrådsmøde i torsdags, det blev afholdt
elektronisk. Overordnet går det ok, der er dog en del
elever der er trætte af at sidde bag en skærm hele
tiden. Der var forslag om at lave nogle aktiviteter, hvor
man kommer lidt væk fra skærmen. Eleverne synes det
er ok, at man skal have kamera på, når man har
fjernundervisning.
Der var ikke en elevrepræsentant fra afdeling Toksværd
med til mødet denne gang.
Som vi præsenterede jer for sidste gang, havde vi et
mindre merforbrug, hvor vi skulle finde en reel
besparelse, denne besparelse er fundet primært fordi vi
har fået bogført mere rotationsydelse end først
beregnet, samt besparelse på vores driftskonti pga.
Nedlukningen. På nuværende tidspunkt ser det ud til vi
har et mindre mindreforbrug, men der er to uafklarede
elever, hvor vi afventer hvilket skoletilbud de skal
tilbydes.
Vores beredskabsplan er blevet opdateret med de nye
regler om f.eks. Hvornår er man nær kontakt, hvornår
skal man blive hjemme m.m. Planen lægges ud til
orientering til alle medarbejderne. Der er ikke mange på
skolen lige i øjeblikket, men der er både SFO,
specialklasser og nødpasning. Der er rettet henvendelse
til CDS omkring rengøring, fordi vi ønsker grundigere
rengøring i klasselokalerne, men rengøringsressourcen
er blevet fordelt ud i hele Kommunen, for at få dækket
alle områder.
Jesper oplever at fjernundervisningen i de små klasser
er rodet, og ikke struktureret, der er dog kommet mere
undervisning efter en henvendelse. Der er delte
oplevelser af fjernundervisningen og dens kvalitet og
længde. I Næstved Kommune følger man aftalen fra KL,
om at følge skemaet og ikke forkorte dagene eller
fagene. Der er et ønske fra forældrene om, at eleverne
ikke får flere timers lektier for hver dag. Fra et
elevsynspunkt bliver det meget det samme, med test og
opgaver, motivationen kan godt mangle, det er ikke en
god ide at tage de kreative fag fra, det er der hvor
eleverne oplever et frirum og en pause, Tilde tager det
med til et elevrådsmøde. Næstved Kommune har ikke
en kollektiv ulykkesforsikring, det vil sige, at hvis en
elev kommer til skade er det forældrenes ansvar at have
tegnet en ulykkesforsikring, som dækker eleven, dette
gælder både når eleven er på skolen og når eleven har
fjernundervisning.

Sag 63 / JG / Drøftelse/beslutning / 1 bilag
Trafik
•
Trafikale forhold i Toksværd
•
Udkast til nyt princip gennemgås
Pause
Sag 64 / MHU / Drøftelse /
Udearealer på skolen
Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi kan forbedre
skolens udearealer. Der gives også status på
legepladsprojektet.

Sag 65 / JRW / Drøftelse / 1 bilag
Værdiregelsættet trænger til et gennemsyn.
Vedhæftet er forslag til revideret version

Sag 66 / JRW / Orientering
Lempelse af mobilprincip i en periode
Sag 67 / JG / Beslutning /
Facebooksiden
•
Formål
•
Ejerskab flyttes
•
Hvem kan og skal gøre hvad?

Sag 68 / Orientering /
Bordet rundt
•
Medlemmer
•
Medarbejdere
•
Ledelsen
•
Formanden

Indstilling omkring trafikforhold i Toksværd opleves
meget positivt, personalet er glade for at
skolebestyrelsen tager fat i de trafikale problematikker
på afdelingen.
Udkastet til princippet er ikke klart til dette møde,
punktet udsættes til næste møde
Vi skal have fremlagt en sag for BSU vedrørende vores
hensigt til at søge om fondsmidler, vi forventer sagen
kan komme på BSU mødet i slutningen af februar
måned, derefter kan vi søge om midler hos de fonde
projektgruppen har fundet frem til.
Elevrådet ønsker flere aktiviteter, og en opgradering af
vores udendørsfaciliteter. Eleverne føler sig begrænset,
og søger derfor til mobilerne. Der er et ønske om at
skifte nettene i basket kurvene og eventuelt investere i
et par mål til gården, samt nogle siddepladser. Forslag
om at ledelsen finder en økonomisk ramme, der kan
gives til elevrådet, så der kan investeres i udendørs
aktiviteter. Græsarealet ved udskolingen er ikke vores,
det ejes af boligbyggeriet. De store elever vil gerne have
mulighed for at bruge græsarealet mellem udskolingen
og villaerne og multibanen. Hvis personalet oplever der,
er noget der er gået i stykker, skal personalet henvende
sig til teknisk service.
Ledelsen kigger på størrelsen af den økonomiske
ramme, og punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.
Skolebestyrelsen er forpligtet til at have et
værdiregelsæt.
Indholdet er præcist og godt, men måske er det for
langt, kan der laves en pixiudgave? Formuleringerne
kunne godt være skarpere og mere præcist. F.eks.
mangler der en mere specifik beskrivelse om man må
have løbehjul med, og gælder det også el løbehjul?
Værdiregelsættet trænger til en gennemgang.
Der nedsættes en redaktionsgruppe bestående af:
Jacob, Gerd og Jørgen. Mia vil gerne tilbyde sin hjælp til
at gennemlæse formuleringerne og se på
grammatikken. Punktet sættes på mødet i april måned.
Det revideret udkast kan lægges på hjemmesiden, indtil
et nyt værdiregelsæt er lavet.
Lempelsen har ikke været i brug endnu, pga. Corona
nedlukning. Punktet tages op igen, hvis der er brug for
det.
Formål:
Vej til at kommunikere de gode historier ud til forældre
og andre interesseret. Der skal være aktivitet på siden,
og besluttes hvor tit der skal være opslag.
Ejerskab flyttes
Ejerskabet flyttes til skolen, skolen arbejder på det frem
til vinterferien, og ejerskabet overgår til skolen efter
vinterferien. Jesper fjerner de personer der er har
adgang til siden, udover Jørgen og Mette.
Hvem kan og skal gøre hvad?
Det er kun skolen der kan lave opslag. Og det er
personer udpeget af skolen, skolebestyrelsen kan ikke
lægge opslag på Facebook siden.
Medlemmer
Ros til ledelsen omkring Corona, informationsniveauet
har været rigtig fint.
Medarbejdere
Fensmark:
Der arbejdes på at blive klogere på de digitale
platforme. Forslag om at der ”lejes” grønne planter. Der
har været holdt fagdage, som er foregået digitalt via
fjernundervisningen
Toksværd:
Der har været holdt fagdage, og de er foregået via

Sag 69 / Beslutning /
Punkter til kommende møde
•
Kostprincip
Sag 70 / Orientering /
Eventuelt

fjernundervisningen, det fungeret fint, selvom man
savnede det fysiske fremmøde.
Ledelsen
Skolen har fået ny hjemmeside, som er meget mere
brugervenlig og indbydende end vores gamle
hjemmeside.
Der er ansat en ny direktør for dagtilbud og skoler, Jan
Milandt, og han kommer i februar, for at hilse på skolen.
Formanden:
Der er stille i FRO gruppen. Så længe der er nedlukning,
afholdes skolebestyrelsesmøderne via Teams.
Kostprincip
Trafikprincip
Midler til opgradering af udearealet i udskolingen
Ingen bemærkninger

