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Referat fra skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  

 
Tirsdag den 14.06.2022 klokken 18:00 - 21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 

Til stede: Ann Kristin Sneberg, Jesper Nielsen, Mia Than West, Jacob Svava Mortensen, Ditte-Lene 
Paustian, Liva Bech Pedersen 6T, Ena Christensen, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian 
 
 
Fraværende: Berit Jørgensen, Tilde Marie Kandegaard 9.I, 
Afbud: Josiane Jensen 
Mødeleder:  
Referat: Shila Høeg 
 

Punkt Referat 

Sag 123 / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

Godkendt 

Sag 124 / JG / Orientering /  
Orientering fra elevrådet 

• Toksværd 
• Fensmark 

Der er ingen til stede. 

Sag 124B / JRW / Drøftelse 
Besøg af SSP 
 
Dette punkt er lagt ind efter dagsordenens 
udsendelse. 

Der er inviteret to gæster i dag, en 

politikvinde Mette og SSP-konsulent Anne 

Gunnerud Mortensen mobil: 29242340, e-

mail: agmor@naestved.dk. De er inviteret 

pga. der er rigtig mange ubudne gæster på 

skolens område, som kører på tunet 

knallerter på legepladsen, brander af og er 

meget generende.  

Mette fortæller, at der er en del 

anmeldelser fra området om borgere som 

føler sig utrygge pga. dem, som kommer 

ind på skolen efter ”lukketid” og som ikke 

opfører sig ordentlig. Mette siger, at der er 

en god dialog med de unge mennesker, 

som kommer på skolen og at forældrene 

bliver orienteret, når de er under 18 år, 

hvis de har haft fat i dem. Det er også 

eskaleret med, at det ikke kun er 

knallerter, men også biler, som holder foran 

indkørsler, så husejeren ikke kan komme 

ud. Mette pointerer, at det er vigtigt at man 

husker at anmelde alle tilfælde som man 

oplever som ubehagelige. Mette har et 

mobilnr.: 41731467 e-

mail:mbu010@politi.dk ellers ring til 114 og 

spørg efter Mette.  

Anne fortæller, at SSP har en kontakt med 

de unge mennesker. Det har en effekt at 

have voksne som går rundt om 

aftenen/natten, som f.eks. Natteravne. Det 

giver tryghed.  

Mette og Anne vil indkalde de unge med 

deres forældre til et møde, og have en 

dialog omkring hvad de gør ved 

lokalsamfundet. På sidste møde kom både 

de unge og deres forældre.  
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Der bliver drukket på skolen, så 

servicemedarbejderne starter hver morgen 

med at fjerne smadret flasker. 

Kunne man lave lidt nudging på skolen?? 

Som sjove skraldespande m.m. 

Jesper inviterer gæsterne til at komme 

tilbage i september, hvor den nye 

skolebestyrelse er kommet i gang. 

Det er afgørende, at der kommer voksne ud 

i gadebilledet. 
 

Sag 125 / SH / Orientering / 1 bilag (eftersendes) 
Økonomi 

• Status indeværende år 

Vi går ud med 0,- pt.  

Sag 126 / JRW / Beslutning / 1 bilag (eftersendes) 
Økonomi 

• Beslutning af kommende budget for 2022-
2023 

Det er vores bud på hvordan vores budget for 22/23 
ser ud.  
De orangefelter hvor der står ”muligvis” skal udgå.  
Der skal byttes om på Efter og videreuddannelse og 
Personaleudgifter.  
Kan vi begynde på step 2 mht. legeplads rent 
økonomisk.  
Der er møbler nok til kommende 0.kl. 
Møbler til de ukrainske elever bliver betalt centralt.  
Budgettet er godkendt for 2022/23 

Sag 127 / JG / Orientering / 
Ny skolebestyrelse 
Orientering om sammensætning af ny bestyrelse mm 

Der er gjort et stort arbejde for at finde nye 
medlemmer til SB. Der skulle findes 5 medlemmer og 
1 suppleant.  
Vi er dog ikke lykkes med at finde en repræsentant fra 
Toksværd.  
Det bliver så sådan, at der skal findes en repræsentant 
for Toksværd i de 5 medlemmer der er i SB. 
Der kan gøres indsigelse om valget frem til udgangen 
af uge 25.  
Den nye SB er ikke blevet konstitueret endnu.   
Nogle er valgt for 2 år, andre for 4 år, i det SB har 
valgt at indføre forskudt valgperiode. 

Ny skolestruktur skal i høring. Det er kommet materiale ud, som skal i høring i denne 
SB og også i høring i den kommende SB vedr. en evt. 
ny skolestruktur.  
Forslag A. Toksværd bliver en skole fra 0.- 9. kl. under 

Holmegaardskolens distrikt.  
Forslag B. Alt forbliver som det er nu. 
SB´s svar forslag er: 
Der skal en større lærergruppe til, for sparre med 
hinanden.  
Der er brugt rigtig mange ressourcer på, at få 
Toksværd til at fungere som en lille god skole, som 
fungerer rigtig godt nu. 
Det bliver nogle små klasser med 1. spor og få elever. 
Det skal forblive som det er. Og med fokus på 
overgangen fra 6. kl.  til 7. kl. 
Fagligheden er steget. Og et godt fagligt miljø blandt 
personalet. 
Der er en meget klar holdning blandt SB, at vi skal 
bibeholde Holmegaardskolen som den er.  
 

Sag 128 / JRW / Orientering 
Intern revision i Næstved Kommune 

Der har været aktindsigt i Næstved kommunes bilag 
fra Danmarks Radio. De har nu bedt om øget 
aktindsigt.  
Holmegaardskolen er blandt de 9 skoler der bliver 
omtalt i medierne, men skolen har ikke været til 
samtale for at have gjort graverende forkert. 
Det er bla. påtalt, at vi ikke må købe biografbilletter til 
personalet i julegave. 
Det vil være ønskværdigt, at der foretages revision på 
jævnlig basis. 
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Sag 129 / JG / Orientering /  
Deltagelse i forældremøder 
Nyt fra den kommende bestyrelse 

Den video som blev optaget i dag, bliver brugt som 
præsentation af SB. 
 

Sag 130 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Det har været en god måned for 9. klasserne som 
glæder sig til sommerferien. 
Det er dejligt, at klasserne kommer ud af huset, så de 
få nogle gode oplevelser. 
Det har/er en god SB, som fungerer rigtig godt, hvor 
der kan tales åbent. 
Der er ikke en god trivsel på Ny-afdeling og der en 
dårlig stemning. 
SB får henvendelser fra nogen forældre i TO om 
situationen i SFO´en.  
Der blev afholdt et møde i sidste uge, hvor forældrene 
og skolechef Kathrine og Jørgen deltog, for at drøfte 
situationen i SFO´en.  
Udskolingen er godt i gang med prøverne og det går 
godt. 
SSP Marie laver et projekt for 6.kl pigerne.  
Grundet til dette er, at det er undersøgt, at pigerne på 
7. årgang har et større fravær end på de andre 
årgange. 
Det er et ønske fra lærerne, at ledelsen overvejer 
hvordan informationen omkring hvordan klasserne 
skal sammenlægges i kommende 7.klasse kommer ud. 
Der skal laves gulve i C-afsnittet så klasserne kan ikke 
flytte ind før efter sommerferien.  
0. B har været på overnatning sammen med Ena. Det 
havde været en rigtig god oplevelse for alle. 
Der heldigvis flere klasser der har overnattet. 
Husk at se/besøg galleri Dragehøj, hvor nogle elever 
udstiller.  
Der har været stjernekoncert, det er lagt ud på FB. 
Skoleledelsen takker for et godt samarbejde. 

Det er en oplevelse, at man beder forældrene om at 
hente elever kl. 13.30, når de har været på tur og de 
skal hjem. Kan de ikke bare tage bussen eller cykle 
hjem. 
Det er en oplevelse, at de ønsker, at de kommende 7. 
klasseelever skal lave mht. kammerater, det ikke 
bliver respekteret.  
Ønskeliste fra før-skoleeleverne har fungeret godt.  
Det har været en fornøjelse at være en del af SB´en 

og held og lykke fremover😊 

 

Sag 131 / Orientering / 
Eventuelt 

Princippet om Vikar skal drøftes, enten om den nye SB 
ønsker at arbejde videre med forslaget, eller om der 
skal startes forfra med et nyt princip. 
 
 

 

Der er inviteret to gæster i dag, en politikvinde Mette og SSP-konsulent Anne Gunnerud 

Mortensen mobil: 29242340, e-mail: agmor@naestved.dk. De er inviteret pga. der er 

rigtig mange ubudne gæster på skolens område, som kører på tunet knallerter på 

legepladsen, brander af og er meget generende.  

Mette fortæller, at der er en del anmeldelser fra området om borgere som føler sig 

utrygge pga. dem, som kommer ind på skolen efter ”lukketid” og som ikke opfører sig 

ordentlig. Mette siger, at der er en god dialog med de unge mennesker, som kommer på 

skolen og at forældrene bliver orienteret, når de er under 18 år, hvis de har haft fat i 

dem. Det er også eskaleret med, at det ikke kun er knallerter, men også biler, som 

holder foran indkørsler, så husejeren ikke kan komme ud. Mette pointerer, at det er 

vigtigt at man husker at anmelde alle tilfælde som man oplever som ubehagelige. Mette 

har et mobilnr.: 41731467 e-mail:mbu010@politi.dk ellers ring til 114 og spørg efter 

Mette.  
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Anne fortæller, at SSP har en kontakt med de unge mennesker. Det har en effekt at 

have voksne som går rundt om aftenen/natten, som f.eks. Natteravne. Det giver 

tryghed.  

Mette og Anne vil indkalde de unge med deres forældre til et møde, og have en dialog 

omkring hvad de gør ved lokalsamfundet. På sidste møde kom både de unge og deres 

forældre.  

Der bliver drukket på skolen, så servicemedarbejderne starter hver morgen med at 

fjerne smadret flasker. 

Kunne man lave lidt nudging på skolen?? Som sjove skraldespande m.m. 

Jesper inviterer gæsterne til at komme tilbage i september, hvor den nye skolebestyrelse 

er kommet i gang. 

Det er afgørende, at der kommer voksne ud i gadebilledet. 


