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Referat fra skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  

 
Torsdag den 8.12.2022 klokken 17:00 - 21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 

Bemærk at i anledning af december og nært forestående jul, vil der være en let juleanretning. 
Derfor starter vi mødet allerede kl.17.00 
 
Til stede: Jesper Nielsen, Mia Than West, Ena Christensen, Christina Krogh Nikolajsen, Louise Mie 
Grahn Andersen, Maj-Britt Højgaard, Mie Ihlermann Rasmussen, Noah Ritter-Brenting Pedersen 6T, 
Maja Frydkjær Schunk 8M, Lone Maria Christoffersen, konst. Skoleleder. 
 
Gæster:  
 
 
Fraværende:  
Afbud: Ditte-Lene Paustian 
Mødeleder: Jesper Nielsen 
Referat: Shila Høeg 
 
 

Punkt Referat 

Sag 43 / JG / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

Sag 44 / JG / Orientering /  
Nyt fra elevrådet 

• Fensmark 

• Toksværd 

Der er fællessamling i TO og sjove konkurrencer. Og så 
bliver der julehygget. Desværre bliver der ikke spillet 
fodbold pga. vejret som gør græsset meget smattet. På 

6. årgang er der en pigeklub men ikke en drengeklub. 
Det er drengene lidt utilfreds over.  
De vil gerne have en fodboldbane af kunstgræs, så der 
kan spilles bold hele året. Der kan søges Fonde.  
 
Multibanen blive ødelagt pga. der køres på knallerter 
som laver huller. Måske er det et lynnedslag som har 
forårsaget hullet.  
Der er et ønske om et ur på udskolingsafdelingen, da 
eleverne ikke må have mobil på sig. Der er ure på 
afdelingen, men de er ikke ”opdateret”.  
Der er tegnet graffiti på multibanen, som ikke er særligt 
pænt. 
Udskolingen vil gerne have bænke, så man kan sidde og 
hygge sig om sommeren.  Det er tidligere bevilliget 
20.000, - til bord/bænke, men det blev aldrig indkøbt.  
Kan klatrestativet komme over til indskolingen?? Vi kan 
tage kontakt til Kompan for at høre, hvad det koster. 
 
 

Sag 45 / SH / Orientering / 1 bilag (eftersendes) 
Økonomi 

• Status på indeværende år 

Vores underskud er blevet 1,5 mill. mindre pga. elever 
til 20.2 og en 1 mill. fra CDS. 

Vi holder pengene tæt       og udfordre alle de skemaer vi 

kan for at få enderne til at hænge sammen. 
Servicepersonalet overgår til Ejendomme pr. 1/1 2023.  
 

Sag 46 / LC / orientering og drøftelse/ 2 bilag 
Tavshedspligt mm. i skolebestyrelsesarbejdet 
I forbindelse med de forestående ændringer i 
ledelsesorganiseringen vender vi tavshedspligten jf. 
folkeskoleloven og styrelsesvedtægten 

Grundet en ledig stilling som skoleleder, skal SB drøfte 
Tavshedspligt i Skolebestyrelsen. Hvad må videregives 
og hvad må ikke. Så snart det er personalerelateret, så 
har man tavshedspligt.  
Tavshedspligten fortsætter selv om man træder ud af 
SB. 
Elevrepræsentanterne må ikke være til stede i SB, hvis 
der skal drøftes personalesager.  

Hvis du er i tvivl om hvad du må sige, så ti stille       

 

Sag 47 / JG / Drøftelse /  
IT-strategi og læringsplan 

Hvordan får vi opdateret vores IT-pakke? 
Der ligger læringsplaner for vores it-strategi, men bliver 
de brugt, det er nok nærmere det. 
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Hvilken strategi har vi på skolen nu og hvad er ønsket 
for den fremadrettede udvikling på området 

Vi har desværre ikke økonomi til at købe flere 
computere til skolen. 
Der er mulighed for at få skærme/mus og tastatur fra et 
bestyrelsesmedlem. 
Det er en kommunal beslutning, at der skal være 1 

computer til 2 elever.  
Eleverne behandler ikke de bærbare computer 
ordentligt. Der kommer rigtig mange til reparation fra 
udskolingen.  
Skolen må ikke tage imod computer udefra, da det skal 
være specifikke modeller. 
Et forsøg kan være, at udskolingen får en computer til 
den enkelte elev, som de skal skrive under på, at de har 
fået udleveret. 
Måske der kan søges Fonde til tilskud til computerne.  
Eleverne kan og må godt tage deres egne computere 
med på skolen.  
Toksværd har ikke de store problemer med ødelagte 
computer. 
Ordblindecomputerne bliver der godt passet på. 
En elevcomputer koster 6500,-  
Er der et behov for et princip for digital strategi på 
skolen? 
Kan man drøfte problematikken med forældrene at vi 
har mange ødelagte computere og de skal passes bedre 
på. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal kigge på, 
hvor og hvordan der kan søges fonde. Gruppen består 
pt. af Louise og Christina.  
 
 

Pause Kl. 18.00 julefrokost 

Sag 48 / JG / Beslutning / 1 bilag 
Høringssvar vedrørende forslag om nyt 
skolenavn 

 

 Lærerne i Toksværd er af den holdning, at afdeling 
Toksværd skal hedde Toksværd skole 
Vi skal bare huske på, at vi er EN skole og det må gerne 

gøre sig gældende i navnet.  
Hvis skolen skal skifte navn, så skal der udskiftes 
skilte/brevpapir osv. og det er ikke billigt.  
Elevrådet i To vil gerne have at To skal hedde Toksværd 
skole. 
 
Stemningen i SB er, at skolen bibeholder det nuværende 
navn og afdelingsnavne.  
 

Sag 49 / JG/ Drøftelse / 
Hvordan kan vi få forældrerådgivningen bredt ud 
blandt forældre? 

Forældrerådgivningen hjælper forældre hvis der er brug 
for hjælp til rådgivning til f.eks. konflikter, skoleskift, 
mistrivsel hos eleven.  
Rådgivningen ligger under Skole og forældre, som SB er 
medlem af. 
Der kommer materiale fra Rådgivningen, som er bestilt. 
Så kan førskoleeleverne få en brochure og et link på FB 
og et opslag på Aula.                                        
 

Sag 50 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Der arbejdes på at få byen med til at indsamle penge til 
en legeplads. 
Ny afd. hygger sig med juleklip og æbleskiver. Og der er 
kommet 3 juletræer på Ny. 
Der har været teater for de yngste. 
Humøret er ved at komme tilbage på Ny.  
Det er et problem på Ny når forældrene kommer med 
deres børn om morgenen, da der er alt for mange biler 
og det bliver meget usikkert at færdes der.  
Det er svært at se, hvor forældrene må sætte deres 
børn af og det er ikke en parkeringsplads.   
Emnet er drøftet tidligere. Hvad er besluttet tidligere? 

Kan vi få lavet en markering på vejen? 
Lone og Shila undersøger det.  
8. – 9. årgang har danset for hele skolen. 
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TO har også haft klippe/klister dag. Og der er lavet nyt 
julepynt. Elevrådet står for julesamlingen.  
Hele H-regi har været i Lego house, det var en super 
god oplevelse. De blev transporteret frem og tilbage i 
bus. 

Der er ikke så god stemning i TO blandt personalet pga. 
personalesag. 
Ledelsen er rykket sammen i bussen og arbejder rigtig 
godt sammen. Men vi mangler pt. 3 kolleger, så det kan 
mærkes. Vi har fordelt opgaverne på de tilbageværende 
ledere og det fungerer rigtig godt. 
Lone, som fungerende skoleleder, skal styre processen 
med skolestrukturen. Der skal være 5 ledere på 
Holmegaardskolen. 
Det bliver meldt ud til forældrene den 19/12. 
Ros til ledelsen, der er ledelse på Ny hver dag. 
Ros til ledelsen for det store informationsniveau. 
3 af udskolingslærerne er udpeget til at hjælpe med 
dagligdagen.  
Meddelelsesbogen skulle have været i gang, men det 
kommer først til foråret.  
Der er meldt en ind i Hovedbestyrelsen fra Næstved.   
 
 

Sag 51 / Beslutning / 
Punkter til kommende møder 
 

• Skole- hjemsamarbejde - januar 
mødet 

• Arbejdsgruppe vedr. at søge fonde 
eller lignende til nye computere. 

• tildelingsmodellen 

Sag 51 / Orientering / 
Eventuelt 

Intet til eventuelt. 
 

 


