
 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  
 

Torsdag den 18.11.2021 klokken 18:00 -21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 
Til stede: Ann Kristin Sneberg, Jesper Nielsen, Mia Than West, Tilde Marie Kannegaard 8I, Liva Bech 
Pedersen 6T, Ena Christensen, Josiane Jensen, Jørgen Wilms, Mette Hugger 
 
 
Fraværende:  Berit Jørgensen 
Afbud: Jacob Svava Mortensen, Ditte-Lene Paustian 
Mødeleder:  
Referat: Mette Hugger 
 

Punkt Referat 

Sag 40 / Beslutning / 
Godkendelse af referater 

Rundsendt og underskrevet  

Sag 41 / JG / Orientering /  
Orientering fra elevrådet 

• Toksværd 
• Fensmark 

Toksværd:  
Der har været elevrådsmøde i denne uge, dr blev talt 
om virtuelle fællessamlinger pga. Coronasituationen på 
afdelingen. Der afholdes virtuelle fællessamlinger den 1. 
december og sidste dag inden jul.  
Der blev talt om inde ordning, fordi eleverne synes at 
det er koldt at være udenfor, eleverne vil gerne spille 
skak og andre spil indenfor.  
 
Fensmark:  
Der har været elevrådsmøde i sidste uge. Der blev lavet 
høringssvar. Elevrådet i udskolingen har prøvet at tage 
kontakt til elevrådet i indskolingen og mellemtrinnet. 
Tilde har tilbudt sin hjælp til at igangsætte elevrådet i 
indskolingen og mellemtrinnet.  
Der skal igangsættes juleaktiviteter i udskolingen. Der 
afholdes klippe-klistredag i klasserne. Terminsprøverne 
evalueres, elevrådet melder tilbage hvordan det er gået.  
 
Drøftelse om ”dukseordning”, og hvordan denne kan 
administreres.  

Sag 42 / MHU / Orientering / 1 bilag 

Økonomi 
• Status indeværende år 

Vores økonomi ser fortsat fornuftig ud, vi har et fokus 

på vores vikarforbrug som er temmelig højt. Derudover 
har vi fokus på udgifter til vand, strøm og varme da 
disse udgifter forventes at være højere pga. øget priser. 
Kunne man regulerer varmen, så ikke varmen kører 
under udluftning.  

Sag 43 / JRW / Orientering / 
Coronastatus 

Der har været over 20 smittet elever på afd. Toksværd, 
og har været i dialog med Kommunens sundhedsfaglige 
kontaktperson, som har kontakt til 
sundhedsmyndighederne. Vi indrapporterer alle 
smittetilfælde så vi følger retningslinjerne.  
Ledelsen sørger for at huske personale og elever på 
testplanen og lægger et opdateret opslag på Aula.  

Sag 44 / JG / Beslutning / 1 bilag 
Princip mod mobning evalueres efter endt 
høring 

Der er kommet fire høringssvar.  
Princippet er vedtaget i den form det er sendt i høring.  

Sag 45 / JG / Beslutning / 1 bilag 
Mobilprincip evalueres efter endt høring 

Drøftelse af princippet, der blev argumenteret fra 
elevrådet om at de vil meget gerne have lempet det, så 
de kan få lov til at bruge mobilen i frikvarterne.  
Der blev stemt om princippet skulle ændres, der var 
ikke stemmer nok til at ændre princippet, og princippet 
fortsætter i sin nuværende form. Ledelsen kigger på 
bedre opbevaring af mobiltelefonerne.  

Sag 46 / JRW / Drøftelse / 1 bilag 
Princip om undervisningens organisering 
Princippet drøftes i sin nuværende form, og 
eventuelle ændringsforslag skrives ind, og princippet 
sendes efterfølgende i høring 

Princippet er et skal-princip og på UVM står der at 
princippet kan indeholde følgende:  
 
Undervisningens organisering (fastlægge elevernes 
undervisningstimetal på hvert klassetrin, 



 
 

skoledagens længde, understøttende undervisning, 
holddannelse, samarbejdet med lokalsamfundets 
kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, 
udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og 
elevernes placering i klasser) 

Jørgen laver et udkast til et opdateret regelprincip til 
næste møde.  

Pause  

Sag 47 / JG / Drøftelse /  
Temamøde med klasseråd 
Hvornår skal vi afholde temamøde med klasseråd, og 
hvad skal vi drøfte med dem? 

I september 2020 var der kalendersat et temamøde 
omkring den gode skolehjemsamtale, som ikke blev 
afholdt pga. Corona. Der ønskes et nyt temamøde 
omkring skolehjemsamtalen, på næste 
skolebestyrelsesmøde drøftes indhold og dato.  

Sag 48 / MHU / Orientering / 
Legepladsprojekt 
Status på legepladsprojekt 

Vores legeplads indvies på onsdag den 24. november 
2021 klokken 9.45, udover skolebestyrelsen og 
elevrådet er BSU, vores centerchef, direktøren, 
lokalrådet i Fensmark, ungdomsklubben i Fensmark og 
pressen inviteret med til indvielsen. Personalet er 
ligeledes blevet inviteret, hvis de har mulighed for at 
komme.  

Sag 49 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Medlemmer: 
Der mangler kommunikation omkring lærerfravær i 
udskolingen.  
 
Medarbejdere: 
Toksværd: 
Der holdes klippe-klistredag den 1. december. Der 
holdes virtuelle fællessamlinger hvor elevrådet er 
tovholdere. Legepatrulje indeordning, samarbejdet på 
tværs af klasser er sat på standby pga. Corona. 
Medarbejderne holder deres afdelingsmøder online.  
 
Fensmark: 
Der er nogen langtidssygemeldte, der er mange vikarer. 
Medarbejderne prøver at få alting til at hænge sammen. 
Fællessamlingerne er aflyst pga. Corona, men klippe-
klistredagen den 30. november vil blive afholdt. Der 
arbejdes med en afprøvning af indeordning.  
 

Ledelsen: 
Hjemmesiden er stadig under opbygning, det går 
fremad, men der mangler stadig nogen ting, før den er 
helt færdig. 
Mette siger tak for denne gang, hun stopper ved 
udgangen af denne måned. Tak for samarbejdet.  
Der er ansat en ny administrativ leder, Shila Høeg, som 
starter 1. december 2021.  
Vi er gået i gang med planlægningen af kommende 
skoleår.  
Der kommer julebanko i år. Virtuel som det plejer. 
Jørgen melder datoen og tidspunktet ud til personalet.  
 
Formanden: 
Der er tre forældre der deltager i skole og forældre 
landsråd på lørdag, det er et fysisk møde.  
Der er kommet en enkelt forældreklage til formanden, 
og da det er en personsag, kan denne ikke behandles i 
skolebestyrelsen.  
Der er lavet et princip om lektier, som lyder at på skolen 
har eleverne lektier for, formanden undres over at hans 
børn ikke har lektier for, så han undrer sig over hvordan 
princippet udmøntes. Ledelsen får kigget på princippet 
og genopfrisker retningslinjen.  

Sag 50 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

•  

Princip om undervisningens organisering  
Temamøde med klasserådene 



 
 
Sag 51 / Orientering / 
Eventuelt 

Parkeringspladsen ved tandklinikken er kaos, bilerne 
standser alle steder fremfor at parkere, både om 
morgenen og eftermiddagen. Ledelsen og 
skolebestyrelsen skriver ud på Facebook til forældrene 
om at man skal huske at tage hensyn.   
 
Ønske om kantine på Toksværd udover Næstved 
Madservice.  

 


