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Referat fra skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  

 
Torsdag den 22.11.2022 klokken 18:00 - 21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 

Til stede: Jesper Nielsen, Mia Than West, Ena Christensen, Jørgen Wilms, Louise Mie Grahn 
Andersen, Maj-Britt Højgaard, Mie Ihlermann Rasmussen 
 
Gæster: Kathrine Ersted Sørensen, centerchef, CDS 
 
 
Fraværende: Maja Schunck, Ditte-Lene Paustian, Christina Krogh Nikolajsen 
Afbud: Noah Ritte-Brenting Pedersen 6T 
Mødeleder:  
Referat: Shila Høeg 
 
 

Punkt Referat 

Sag 33 / JG / Drøftelse/Beslutning 
Besøg af Kathrine vedrørende ansættelse af ny 
skoleleder 

Godkendt 

Sag 34 / JG / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

Sag 35 / JG / Orientering /  
Nyt fra elevrådet 

• Fensmark 
• Toksværd 

Ingen deltagere fra elevrådet på mødet. 
Det er gang i elevrådet for indskolingen i FE 

Sag 36 / SH / Orientering / 1 bilag (eftersendes) 
Økonomi 

• Status på indeværende år 

Vi har et forventet merforbrug i dette skoleår på 4.5 
mio. kroner.  
Det er 20.2 foranstaltninger, der gør, at der er et 
merforbrug. Selvom vi henter 5.5 mio. kroner fra det 
budget, der er tildelt almen, kan vi stadig ikke opnå et 
budget i balance. Ledelsen arbejder med en 
handlingsplan, for at reducere merforbruget mest 
muligt. 
 

Sag 37 / JRW / Beslutning /  
Ungeindsats Holmegaard 
Skal vi indlede et samarbejde med Natteravnene i 
Næstved? Hvem vil være tovholder på arbejdet med 
at kontakte andre interessenter i området, og 
eventuelt organisere et møde, hvor alle interesserede 
kan deltage? 

Den lokal klub har inviteret Ungeindsatsen/natteravnene 
men der var ikke kommet nogen. Måske manglende 
reklame for at de kom. 
Skolebestyrelsen har den holdning, at det kræver nogle 
ildsjæle der vil ud at gå, for at få tiltaget iværksat. SB 
skal ikke være natteravne, men være facilitator for 
forløbet. 
SB vil arbejde videre på at finde en ildsjæl, som vil få 
Natteravnene igang i Fensmark.   
Forældrerådene skal spørges, om de har en interesse for 
Natteravnene, og om der eventuelt er en ildsjæl iblandt 
forældrene? 
Mener I at der er et problem om aftenen/natten? 
Kan et korps af Natteravne være en løsning på 

problemet? 
Kender du en ildsjæl som kan være interesseret i at vide 
mere om Natteravnene?   
Skal sendes ud til alle forældreråd. 
Louise sender det ud på Aula.  

Sag 38 / JG / Beslutning /  
Legepladsprojekt 
Hvordan kan vi komme videre med arbejdet? Hvem 
skal være primus motor for det videre projekt? 

Grundet skolens økonomiske situation, udskydes 
projektet indtil SB mener at det kan realiseres indenfor 
en toårig periode. 
 
 

Pause  

Sag 39 / JG / Beslutning / 2 bilag 
Høringssvar vedrørende styrelsesvedtægten 
 

Der blev udarbejdet et høringssvar på mødet, der 
fremsendes til CDS af skolens administration. 

Sag 40 / Orientering / 

Bordet rundt 

En 2.kl har været på Geo-centeret på Stevns. 

Det har været fag-dag i sidste uge. 
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• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Det der fylder meget, er kulden i klasserne. 
TO har haft MAT-fagdag, som har været rigtig god. 
TO synes også der er koldt. 
 
Der var været Landsmøde for SB og det har været rigtig 

godt. Der var ingen andre fra Næstved kommune, end 
vores 3 repræsentanter fra Holmegaardskolen. 
Forældre-rådgivningen var på årsmødet og det oplæg 
var meget godt. 
Netværk for specialundervisning var også repræsenteret 
på årsmødet, og der er fremadrettet møder og kurser, 
som kan være en ide for SB. Måske en lærer også kunne 
få glæde af det. 
 
Der er kommet forældrehenvendelse vedr. at der er 
elever som går om bag Folkemusikhuset og ryger. 
 
Udskolingen fungerer super godt, der er god trivsel. 
 
SB-formanden mener ikke at årsmødet var godt.  
 
 

Sag 41 / Beslutning / 
Punkter til kommende møder 
 

• Drøftelse: IT strategi og læringsplan - 
decembermødet 

• Beslutningspunkt: skolenavne – 
decembermødet 

• Hvordan kan vi får Forældrerådgivningen bredt 
ud blandt forældrene.  

 

Sag 42 / Orientering / 
Eventuelt 

Intet til eventuelt. 

 


