
 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  
 

Mandag den 19.4.2021 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: Sara Lang Mølgaard, Tore Lindebæk Jensen 5T 
Afbud:  
Mødeleder:  
Referat:  
 

Punkt Referat 

Sag 99 / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

Vi afventer førstkommende fysiske møde, og 
underskriver referaterne til dette møde, vi håber det 
bliver i maj måned.  

Sag 100 / Orientering / 
Besøg af ny leder  

Velkommen til Signe Høj Egesholm som er ansat som 
specialleder på Holmegaardskolen. Signe kommer fra en 
stilling, som inklusionsvejleder i Vordingborg Kommune, 
hun er ved at tage en master i ledelse og organisation. 
Signes opgave er at få overblik over vores 
specialområde og de forskellige tilbud der er, både vores 
egne specialtilbud og eksterne specialtilbud, området 
skal udvikles, f.eks. arbejde med tidlig indsats.  

Sag101 / JG / Orientering/ 
Punkter fra elevrådet 

Fensmark:  
Der har ikke været holdt møde siden sidst. Eleverne er 
meget glade for at være tilbage i skole igen.  
 
Toksværd: 
Der er talt med lærerelevrådsrepræsentant i forhold til 
at få valgt en anden ind i skolebestyrelsen, så vi kan få 
informationer fra afdeling Toksværd.  

Sag 102 / MHU / Orientering / 2 bilag 
Økonomi 

• Status i år 
• Budgetudkast kommende skoleår 

Status indeværende år: 
Vi holder fortsat budgettet på trods af de 495.165 kr. vi 
bliver trukket for Corona kompensationen vi fik tilbage i 
foråret.  
Vi får omkring 170.000 kr. af de trivselsmidler der er 
tildelt skoleområdet i Næstved Kommune, vi er på 
nuværende tidspunkt ved at afdække hvordan vi ønsker 
at bruge midlerne. Skolebestyrelsen ønsker at bruge det 
eventuelle overskud for skoleåret 2020-2021 til 
egenfinansiering af legepladsen.  
 
Budgetudkast kommende skoleår: 
Vi har fået lidt mere konkrete tal at arbejde med, vi får 
omkring 400.000 kr. mere i budget end dette skoleår. 
Det forventede forbrug på 20.2 er fortsat usikkert, da vi 
mangler de interne takster fra de andre skoler i 
Næstved Kommune, budgettet er lagt ud fra taksterne i 
dette skoleår. Budgettet skal godkendes på mødet i maj 
måned.  

Sag 103 / JRW / Orientering / 
Coronastatus 

Vi er ved at forberede os på den yderligere genåbning 
fra på onsdag. BSU har politisk behandlet 
administrationens indstilling og skolen kan beslutte om 
eleverne har fjernundervisning eller udeundervisning, 
dog med reduceret skema på 5 lektioner ugentligt. 
Senest på mandag den 26-4-21 skal vi være i drift med 
genåbningen. 9. klasserne skal have 80 % fysisk 
undervisning, vi kan undervise 9. klasserne via 
onlineundervisning den sidste uge op til prøverne, for at 
mindske risikoen for smitte blandt eleverne lige op til 
prøveafviklingen. Der er blandede holdninger om den 



 
 

kommende udeundervisning.  
Det opleves, at det ikke har fungeret optimalt med 
testning for klasserne. Det har været lidt vanskeligt at få 
tiderne til at passe og få alle eleverne ned i testlokalet.  
Det kan være problematisk for eleven hvis ikke der er 
givet samtykke af den ene eller anden grund. Det er et 
tilbud og ikke et krav, skolens ledelse præciserer det 
overfor personalet, som kan tale med eleverne om det.  

Sag 104 / MHU / Orientering / 1 bilag? 
Elevrådets forslag til anvendelse af midler 
Der orienteres om, hvordan elevrådet ønsker at bruge 
de tildelte midler i udskolingen 

Der har været dialog med FGU omkring bord-bænkesæt. 
De koster 5.000 kr. pr. stk. med metalstel. Vi kan 
komme med et max. Beløb så vil FGU komme med et 
tilbud. Tømmerafdeling på EUC Sjælland laver også 
bord-bænkesæt, dog i træ. Ditte-Lene finder ud af hvad 
det skal koste at købe dem der og melder tilbage til 
Tilde og Mette.  
Ønskerne er lavet ud fra hvilke ønsker der er flest elever 

der ønsker. Skolebestyrelsen støtter indkøbet af bord-
bænkesæt til skolen for 20.000 kr. Tilde og Mette taler 
sammen om indkøbet af bord-bænkesæt. Forslag om at 
bruge sten og træstammer som siddepladser.  

Pause  

Sag 104 / JRW / Drøftelse / 1 bilag 
Værdiregelsæt 
Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til 
værdiregelsæt 

Arbejdsgruppen har redigeret kraftigt i 
værdiregelsættet, for at gøre det kortere og mere 
præcist. Antimobbestrategien skal være en del af 
værdigregelsættet. Der skal den sidste sproglige 
korrektur inden det er endeligt færdigt.  
Forslag til arbejdsgruppen:  
Vores egne værdier fylder for lidt, vores tre værdier 
kunne gøres visuelt f.eks. med den farve værdien har.  
Side 3, for at skolen kan leve op til sin målsætning 
fjernes, så sætningen starter Vi forventer at…. 
Ordet foranstaltninger på side 3 erstattes til f.eks. 
initiativ eller et andet ord.  
Bedre indledning til afsnittet ”antimobbestrategi.  
Værdiregelsættet viderebearbejdes i arbejdsgruppen og 
punktet sættes på mødet i maj måned.  

Sag 105 / JG / Drøftelse /  
Erfaringer fra Corona – hvad kan vi tage med 
os? 

 

Nævn tre gode ting, vi har lært af Coronatiden? Nævn 
en ting, vi kunne have gjort bedre? De to spørgsmål 
sendes i høring i to uger hos personalet og i elevrådene. 

Ledelsen sørger for at sender det i høring.  
 

Sag 106 / JG / Beslutning /  
Forældremøder – hvordan gør vi til august? 
Der ønskes en beslutning om, hvordan vi skal 
planlægge og deltage forældremøderne i kommende 
skoleår. 

Forslag: der laves en videopræsentation af 
skolebestyrelsen, som læreren viser på 
forældremøderne. Måske kunne man prioritere de 
kommende elever ved fysisk fremmøde, eller i 
indskolingen.  
Vi forsøger at lave en digital version til kommende 
skoleår. Jacob er tovholder på opgaven og får input fra 
de øvrige forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.  

Sag 106 / MHU / Orientering / 
Legepladsprojekt 
Status på legepladsprojekt 

Vi forventer at BSU kan behandle sagen på maj eller juni 
mødet, afhængig af dagsorden og tidsrammen. Vi 
indstiller til at vi vil bruge vores mindreforbrug på 
legepladsen, og de 100.000 kr. fra Moreplay puljen, det 
resterende beløb vil vi lease igennem Kommuneleasing 
som aftalt på sidste møde. Det er vores ansvar at 
vedligeholde og reparere legepladsen i leasingsperioden.  

Sag 107 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 

• Formanden 

Medlemmer 
Hvad sker der med ”blå mandag” nu hvor 
konfirmationerne er udskudt?  
 
Eleverne er glade for at være tilbage.  

 
Medarbejdere 
Ena deltog i webinaret for skole og forældre, og fik en 
masse slides, som kan sendes ud til interesseret parter. 
Der findes en gruppe under skole og forældre til 
forældre med børn i specialklasser.  



 
 

 
Ledelsen 
Vi er i gang med at tilrettelægge podningstider til alle 
klasser, da vi skal tilbyde to ugentlige test til de elever 
der skal være her i udeskole. Vi afventer den politiske 
beslutning om elevernes fremmøde og omfanget af 
lektioner, lige så snart den er klar, kan vi tilrettelægge 
planen. Vores podeteam består af tre podere, der skal 
varetage podning på Holmegardskolen, Hindholm 
privatskole og Holmegaard heldagsskole.  
 
Vi er i gang med arbejdet om virksomhedsplanen, vi vil 
gerne præsentere det på et skolebestyrelsen, det vil 
blive på et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i 
starten af maj måned, der indkaldes til mødet i morgen.  
 
Elevtallet i nuværende 1. klasse, betyder at vi skal 
sammenlægge klasserne på kommende 2. årgang, 
forældrene informeres i dag eller i morgen.  
 

Sag 108 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 
 

Godkendelse af budget 21-22 
Værdiregelsæt  
Input til årsberetning  
Høring af hvad har vi lært af Corona?  

Sag 109 / Orientering / 
Eventuelt 

Ingen bemærkninger  

 


