
 
 

1 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  
 

Mandag den 19.08.2019 klokken 18:00-21:00  
STED: Afd. Fensmark – Nissens hus, Villavej 2 (det brune hus ud til Holmegaardsvej – overfor Folke 
musikhuset), 4684 Holmegaard 
 
Til stede: Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Kim Steen, Dan Heino Kristoffersen, Jacob Svava 
Mortensen, Jørgen Wilms, Helge Haahr Andreasen, Jesper Nielsen, Maj-Brit Kusk, Emil Jakobsen 6T,  
 
Fraværende:  
Afbud: Mette Hugger, Berit Jørgensen, Ditte-Lene Paustian 
Mødeleder:  
Referat: Helge Andreasen 
 

Punkt Referat 

Sag 01 / 18:00 – 18:05 / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt, dog med bemærkning fra Kim 
Steen om, at han ikke kan godkende de sidste to pkt. i 
sag 102. 

Sag 02 / 18:05 – 18:15 / JG / Beslutning /  
Konstituering 

• Valg af formand og næstformand 
• Valg af mødeleder 
• Suppleant for medlem på orlov 

 

Ditte-Lene har bedt om at holde orlov fra 
bestyrelsesarbejdet frem til nytår.  
Der indkaldes en suppleant til bestyrelsen i denne 
periode. 
 
Punktet suppleres med gennemsyn og evt. revision samt 
vedtagelse af forretningsorden.  
Forretningsordenen blev vedtaget uden ændringer. 
 
Jesper Nielsen blev genvalgt som formand. 
Jacob Svava Mortensen blev valgt som næstformand. 
Ena Christensen blev valgt som mødeleder. 
 

Sag 03 / 18:15 – 18:35 / JG / Beslutning / 
Bestyrelsens arbejde i år 

• Hvad ønsker vi at fokusere på i år? 
• Hvordan skal vi arbejde? 

Ønsker: 
• Evaluering af mobilpolitik 
• Dropmob kampagnen 
• Elevernes trivsel og velfærd 
• Øget samarbejde og dialog med forældrerådene 
• Skolens værdier 
• Legepladsprojekt 
• Lektiepolitik 

 

Sag 04 / 18:35 – 18:50 / MHU / Beslutning / 1 bilag 
Datoer for forældremøder 

• Oversigt gennemgås, og deltagelse på møder 

besluttes 
 

Forældrerepræsentanterne fordelte deltagelsen i 
forældremøder i alle klasser i løbet af august, september 
og oktober. 

Se revideret bilag 

Sag 05 / 18:50 – 19:00 / JG / Drøftelse / 1 bilag 
Tildelingsmodel 

• Udkast til høringssvar drøftes 

Udkastet til høringssvaret blev drøftet. 
Der var et ønske om at tydeliggøre følgende pointe: 
Tildelingen til almen og Specialområde skal adskilles 
tydeligere. Tildelingen til almenområdet i sig selv er 
passende, forudsat at der ikke skal overføres penge fra 
almenområdet til specialområdet. Grundlæggende er der 
for få midler samlet set. 
Høringssvaret blev vedtaget med disse ændringer. 

Sag 06 / 19:00 – 19:15 / JRW / Drøftelse / 1 bilag 
Princip om rygning 

• Princip, og udmøntning af dette, drøftes 
 

Jørgen redegjorde for hvordan det går med 
udmøntningen af princippet. 
Der var ikke flertal for at gennemføre en 100 % røgfri 
skole pr. 1/8. 
Der er derfor truffet beslutning om, at skolen er 100 % 
røgfri pr. 1/1 2020. I tiden frem til 1/1 vil der blive tilbudt 
rygestop-kurser for de medarbejdere, der måtte ønske 
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det. Der skal desuden udpeges et sted hvor rygerne i 
denne tid kan ryge, som er mindre synligt end det 
nuværende foretrukne rygested. 
Der blev udtalt kraftig kritik af skolens ledelse for at være 
for eftergivende overfor de lærere, som ønsker at ryge. 
Og overfor de lærere som fortsat ryger for ikke at 
respektere skolebestyrelsens beslutninger. 
Der blev stillet spørgsmål ved medarbejdernes 
medlemskab af skolebestyrelsen, når bestyrelsens 
vedtagne beslutninger ikke bliver respekteret af skolens 
medarbejdere. Der blev på skolebestyrelsesmødet udtrykt 
kritik af, at medarbejderne på VMED stemte imod 
tidspunktet for ikrafttræden af skolebestyrelsens princip. 
Medarbejderrepræsentant Maj-Brit Kusk afviste kritikken 
og anførte, at i et demokrati må man som medarbejder 
gerne stemme anderledes end skolebestyrelsen, når man 
får muligheden for at stemme. Derudover var hun 
uforstående overfor, at denne sag skulle føre til, at 
medarbejderne ikke er repræsenteret i skolebestyrelsen, 
hvilke grupper, der er repræsenteret i skolebestyrelsen, 
er lov- og bekendtgørelsesstyret.   
Skolens ledelse er blevet vejledt om at der skal være 
enighed mellem skolebestyrelsen og skolens MED udvalg 
for at kunne gennemføre denne beslutning. Ledelsen har 
fulgt denne vejledning. 
Der blev udtalt kritik af, at medarbejdere, som var imod 
beslutningen, ikke sendte høringssvar. 
 
Kim Steen forlod mødet under behandlingen af dette 
punkt, og meddelte at han agtede at trække sig 
fra skolebestyrelsen. 
 
Skolebestyrelsen har behov for at vide hvilke beslutninger 
bestyrelsen kan tage og hvilke den ikke kan tage i lyset 
af dette forløb. 

 

Pause / 19:15 – 19:25  

Sag 07 / 19:25 – 19:40 / MHU / Orientering / 1 bilag  
Økonomi 

• Resultat for skoleåret 2018/2019 fremlægges 
 

Resultatet for 2018/2019 viser et underskud på 2,2 mio. 
Der kan stadig komme refusioner for langtidssyge og 
fleks-medarbejdere. 
Der kan også komme refusion for flytteudgifter i 
forbindelse med flytningen fra Holme Olstrup. 
Begge disse poster vil forbedre resultatet 

Sag 08 / 19:40 – 19:55 / MHU / Beslutning / Bilag? 
Udbud på kantinedrift  

• Muligheder og rammer fremlægges 

Der er kommentarer til følgende: 
• Der skal tages højde for eventuelle udgifter i 

forbindelse med slid på lokalet og lignende. 
• Kontraktperioden skal specificeres 
• Beskrivelsen af sortimentet skal justeres, så der 

også nævnes mad som ikke er vegetarisk eller 
halal. 

Det blev besluttet at kantinedriften sendes i udbud udfra 
det foreliggende materiale med de nævnte præciseringer. 

Sag 09 / 19:55 – 20:05 / JG / Beslutning /  
Deltagelse i landsråd 

• Hvem ønsker at deltage i år? 

Holmegaardskolen har mulighed for at deltage med 3 
delegerede i dette års landsråd. 
Følgende medlemmer ønsker at deltage: 
Jesper Nielsen, (Jacob Svava Mortensen -afklares) 

Sag 10 / 20:05 – 20:20 / JRW / Beslutning /  
Legepladsprojekt 

• Kort orientering om projektet 
• Skolen ønsker forældredeltagelse i 

arbejdsgruppe 

Jørgen orienterede om legepladsprojektet. 
Forældrerepræsentanter blev inviteret til at deltage i en 
arbejdsgruppe, der skal gennemgå projektet sammen for 
at vurdere, om projektet skal justeres i forhold til 
oplægget. 
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Ann Kristin Sneberg og Dan Heino Kristoffersen deltager i 
arbejdsgruppen. 

Sag 11 / 20:20 – 20:45 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Formanden  

• Medlemmer 
• Ledelsen 
• Medarbejdere 

Formanden:  
Jakob, Jørgen og Jesper deltog i møde med Børne- og 
skoleudvalget, som gerne ville have en status på 2020-

målene og kvalitetsrapporten. 
Skolen fik lovning på, at flytteudgifterne fra Holme 
Olstrup ville blive dækket. 
Udvalget spurgte også ind til de faglige resultater, hvor vi 
kunne fortælle, at Holmegaardskolen har de næstbedste 
karakterer i Næstved. 
Jesper har været til møde vedr. den påtænkte nye 
friskole i Holme Olstrup.  
Formanden har modtaget tre forældrehenvendelser. 
Den ene henvendelse drejer sig om forskellige rygter 
vedr. indeklimaet på afdelingen i Toksværd. 
Den anden henvendelse drejer sig om en ny elev. 
Den sidste henvendelse udtrykker frustration over 
skolens generelle stand særligt, hvad angår udearealer 
ved Gl. afdeling i Fensmark. 
Formanden kan ikke umiddelbart svare på disse 
henvendelser, men må henvise til skolens ledelse i disse 
spørgsmål. 
 
Medlemmer:  
 
Skolegården ved gl. afd. var mangelfuld mht. oprydning 
og vedligehold ved skoleårets start. 
 
Der har været bøvl med kopimaskinen i Fensmark op til 
skolestart. Men ellers er alle godt i gang. 
 
Der var en hilsen fra 4R, som nok har været den klasse, 
der har været mest skeptiske overfor at skulle flytte til 
Toksværd. Både klassens elever og lærere har oplevet det 
som meget positivt at komme til Toksværd. De er blevet 
taget rigtig godt imod og der er flere legemuligheder, 
fordi der er flere børn.  
 
Der efterspørges information om ugeplaner i 
MinUddannelse (ud over den der allerede er givet) 
 
Der blev opfordret til, at børn forældre og personale i 
Toksværd roses til skyerne for den store indsats i 
forbindelse med flytningen fra Holme Olstrup. 
 
Skolens ledelse: 
Der er en god stemning på skolen.  
Der har været ros fra forældre i forbindelse med 
skolestart både for 0. klasser of 1. klasser. 

 

Sag 12 / 20:45 – 20:55 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

 

 

Sag 13 / 20:55 – 21:00 / Orientering / 
Eventuelt 

 

 


