
 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  
 

Mandag den 23.2.2021 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 
Afbud: Berit Jørgensen, Dan Heino Kristoffersen 
Mødeleder:  
Referat:  
 

Punkt Referat 

Sag 71 / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

Referatet bliver underskrevet ved førstkommende 
fysiske møde.  

Sag 72 / Orientering / 
Besøg af ny leder  

Velkommen til Mette Spodsberg, afdelingsleder på 
afdeling Fensmark for 1. til 6. klasse og S2. Mette har 
været afdelingsleder siden oktober måned. Mette 
præsenterede sig selv og hvad hun brænder for.  

Sag 73 / JG / Orientering/ 
Punkter fra elevrådet 

Fensmark: Der har været afholdt elevrådsmøde i dag, 
via Teams. Der blev talt om hvordan det går med 
klasserne i den online undervisning, samt om der bliver 
lavet aktiviteter i løbet af dagen. 9. klasserne har været 
i gang med ”find2learn” som bevægelse i den online 
undervisning. Der ønskes mere udendørs undervisning. 
Der blev talt om fælles elevråd i Næstved Kommune, 
elevrådede samles, for at drøfte forholdene i Næstved 
Kommune. Der er drøftet hvordan eleverne ønsker 
opstarten skal være, når de store elever må vende 
tilbage på skolen, det er sat på dagsorden til næste 
elevrådsmøde. Eleverne føler stor opbakning fra 
lærerne, det går ok, men det er svært at undvære den 
sociale/fysiske kontakt, eleverne vil gerne tilbage til 
skolen igen. Eleverne føler at onlineundervisningen er 
blevet meget bedre.  

Sag 74 / MHU / Orientering / 1 bilag 
Økonomi 

• Status i år 
• Kommende skoleår 

Vi ligger stadig rigtig pænt på vores forbrug, der er afsat 
350.000 kr. til egenfinansiering af legepladsprojektet. 
Skolebestyrelsen ønskede på sidste møde at vi skulle 
finde nogle midler til elevrådet i udskolingen, så de 
kunne indkøbe redskaber til et mere attraktivt frikvarter. 
Der er afsat 20.000 kr. til dette. 
Vi er i gang med vores budgetlægningsproces, budgettet 
vil blive fremlagt på næste møde. Vi er i gang med at 
normere, tallene skal meldes op på mandag, vi er ikke 
klar endnu, der mangler stadig nogle interne 
visitationer.  
 

Sag 75 / JRW / Orientering / 
Coronastatus 

Vi afventer en udmelding fra regeringen om hvad der 
skal ske 1. marts 2021. Vi vil gerne have resten af 
eleverne i skole, så hurtigt som muligt. I denne uge er 
vi startet op med kviktest af personalet, det er frivilligt 
om personalet ønsker at blive testet. Noget af 
personalet vælger at blive testet med PCR testen.  
Der er nogle elever der er i nødpasning, fordi de ikke 
kan være hjemme.  

Sag 76 / JG /beslutning / 1 bilag 
Trafik 

• Udkast til princip drøftes, og der træffes 

beslutning om, hvorvidt vi kan sætte det i 
høring 

Det nuværende princip var alt for langt, og skulle 
forkortes. Det revideret princip er blevet kortfattet og 
præcist. Skolebestyrelsen har ikke noget ansvar i 

forhold til de trafikale forhold og det anbefales at det 
ikke står i princippet og at princippet sættes op på 
samme måde som de andre principper med baggrund, 
formål og målsætning. Skolens ledelse sætter princippet 



 
 

ind i skabelonen, og det fremlægges på næste møde.  

Pause  

Sag 77 / MHU / Drøftelse /  
Udearealer på skolen 
Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi kan forbedre 
skolens udearealer, og skolen giver et bud på, hvilke 
midler der kan stilles til rådighed for elevrådet. Der 
gives også status på legepladsprojektet. 

Der er givet 20.000 kr. til elevrådet i udskolingen. 
Elevrådet skal drøfte hvad midlerne skal bruges til og 
fremlægge det for skolebestyrelsen på næste møde. 
Pengene er afsat til udskolingens udendørs arealer.  
 
Det er meget svært at få fondsmidler til projektet, der er 

talt med omkring 15 forskellige fonde og tre af dem 
kunne måske godt give lidt midler til projektet. Før vi 
må søge om fondsmidler skal det godkendes af BSU, 
sagen kommer på mødet i april måned, inden sagen kan 
fremlægges, skal den være helt klar, det vil sige vi skal 
være sikre på vores fonde, og vores egenfinansiering. 
Der er også mulighed for at vi kan lease resten af 
udgiften.  

Sag 78 / JRW / Beslutning / 1 bilag 
Princip om kost 
Høringsperioden er slut, og princippet er til endelig 
beslutning. 

Princippet er sendt i høring af to omgange. Sammen 
med referatet bliver det vedtagne princip sendt med.   
Princippet er godkendt.  

Sag 79 / JRW / Drøftelse / 1 bilag 
Princip F – Skolens budgetlægning 
Princippet trænger til at blive gennemgået. 

Udsættes til næste møde.  

Sag 80 / JG / Drøftelse 
Høring om 9. klassernes timetal 

Under dette punkt ønskes der er en udtalelse fra 
forældrene og derfor bidrager skolelederen ikke i denne 
debat. Antallet af prøvefag er reduceret og derfor 
ønskes der en drøftelse af om 9. klassernes timetal skal 
reduceres. Skolebestyrelsen anbefaler fuldt timetal, men 
med skærpede krav til varierende indhold. Jesper 
udfærdiger et høringssvar og sender afsted.  

Sag 81 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Medlemmer 
Stor ros til lærerne, der sørger for at der er bevægelse 
og aktiviteter i løbet af den onlineundervisning der 
foregår. Opfordring til vidensdeling. Afdelingslederne 
holder elektroniske møder med personalet, for at få 
videns delt den viden der er.  
 
Medarbejdere 
Toksværd:  
Eleverne fra 0. til 4. klasse er tilbage i klassen, 5. og 6. 
klasse har onlineundervisning. Der er personale der er 
fysisk på skolen mens andre har hjemmeundervisning, 
og nogle har begge dele. Personalet mødes hver uge, for 
at videns dele de gode ideer. Personalet er i gang med 
at evaluere skoleåret, og det er rart at blive hørt og at 
ledelsen ønsker dialog.  
 
Fensmark:  
Der er blevet sat sæbedispensere op i alle lokaler. Der 
er utryghed omkring overfalderengøringen. Der har 
været en følelse af at der ikke har været lokalefaciliteter 
til de medarbejdere der har lektioner fysisk på skolen og 
online. Forældrene skal bære mundbind, eller visir når 
de er indendørs på skolen, det opleves at nogle forældre 
ikke gør det. Skolens ledelse skriver en besked ud til alle 
forældre. Der er trivselsdag i starten af marts måned.  
 
Ledelsen 
Vi er ved at planlægge kommende skoleår. 
vi afventer regeringens udmelding i forhold til en mulig 
genåbning.  
 
Formanden 
Sønnen der er sendt i skole, er meget glad for at være 
tilbage i skolen. Den anden søn er hjemme, og vil meget 
gerne afsted igen.  
Indtil videre er vores skolebestyrelsesmøder online på 
teams, det gælder fortsat, det drøftes løbende om vi kan 



 
 

afholde møderne fysisk, men først når det er 
sundhedsmæssigt forsvarligt.  
Formanden vil gerne indkalde FRO gruppen til møde 
efter påske.  
Skole og forældre har indkaldt til 
skolebestyrelsesseminar lørdag den 20. marts 2021, det 
er et webinar. Man tilmelder sig via linket i mailen, og 
giver besked til Mette Hugger, om at man har tilmeldt 
sig.   

Sag 82 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

• Kostprincip 

Trafik  
Princip F – skolens budgetlægning  
Budgetudkast  

Sag 83 / Orientering / 
Eventuelt 

 

 


