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Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  
 

Mandag den 09.12.2019 klokken 18:00-21:00  
STED: Afd. Fensmark, Nissens hus, 4684 Holmegaard 
 
Til stede: Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Martin Kielsgaard, Dan Heino 
Kristoffersen, Jacob Svava Mortensen, Jørgen Wilms, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Maj-Brit Kusk, 
Emil Jakobsen 6T, Magnus Rude 9I 
 
Gæst under sag 49, Betina Jørgensen 
 
Fraværende: Dan Heino Kristoffersen, Emil Jakobsen 6T, Magnus Rude 9I 
Afbud: Ditte-Lene Paustian 
Mødeleder: Ena Christensen 
Referat: Mette Hugger 
 

Punkt Referat 

Sag 47 / 18:00 – 18:05 / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

Referatet blev rundsendt – Punkt 54 ændres, så 
formanden står til sidst 

Sag 48 / 18:05 – 18:15 / JG / Orientering / 
Elevrådet 

• Elevrådsrepræsentanterne præsenterer de 
sager, de bringer med fra de respektive 
elevråd 

Ingen af eleverne var tilstede til mødet, så ud fra de 
tilstedeværende medlemmer, blev der berettede om 
følgende: der har været afholdt møde i torsdags, emnet 
var blandt andet dropmob dagen, og brugen af mobilepay 
i udskolingen, aktiviteter og sale der er ledige til 
frikvarters aktiviteter.  

Sag 49 / 18:15 – 18:35 / BP / Orientering / 
Trivselsmåling 

Alle folkeskoler er forpligtiget til at lave en trivselsmåling 
en gang årligt. Den trivselsmåling vi er forpligtiget til er 
fra undervisningsministeriet, den har en overordnet 

karakter, og vises ikke på elevniveau og består blandt 
andet af social trivsel – er du glad for at være i skole 
Faglig trivsel – er du god nok i fagene, får du noget ud af 
det samt støtte og inspiration –motiveres du i skolen, er 
det spændende undervisning.  
Fravær er også et parameter der måles på, i forhold til 
trivsel, kommer eleverne i skole, det er vigtigt at alle 
elever er her, så man bliver en del af fællesskabet.  
Testen er bygget op, så man får en test fra 0-3. klasse og 
en test fra 4-9. klasse.  
 
Den næste måling er fra den 20-1 til den 20-3.  
 
Holmegaardskolen ligger godt, vi kan se nogle tendenser, 
men der går lang tid før vi får resultaterne, så det kan 
være svært at målrette en indsats på en årgang, da det 
er et øjebliksbillede. De fleste tal ligger på omkring 4, 
Holme-Olstrup lå lidt højere i trivsel end de andre 
afdelinger, på trods af flytning til Toksværd.  
Vi arbejder med trivsel hele tiden, så eleverne er i stand 
til at modtage undervisning.  
Der laves fælles arrangementer og samlinger på alle 
afdelinger, for at skabe trivsel og sammenhold for 
eleverne.  
 
Vi scorer lavest i støtte og inspiration, det er også 
tendensen på de andre skoler i Næstved Kommune. 
Udfordringen er størst fra 6. til 7. klasse. Det betyder vi 
skal fokusere mere på brobygningen fra 6. til 7. klasse.  
Der er en fin svarprocent, på nær 9. klasserne fra sidste 
skoleår.  
Der afholdes trivselssamtaler mellem afdelingsleder og 
klasseteam, med udgangspunkt i trivselsmålingen og 
hvad klasseteamet oplever i dagligdagen.   
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Sag 50 / 18:35 – 18:50 / MHU / Orientering / 1 bilag 
Økonomiopfølgning 

Driftsåret lander på et merforbrug på omkring 1,6 mio. 
med merforbruget sidste år lander vi på et resultat på 3,8 
mio. Vi har en stor udfordring på vores 20.2, på 
nuværende tidspunkt forventer vi en merudgift kontra det 
centralt fordelte budget på omkring 7,1 mio.  
En snak om hvordan vi sikrer os at forældrene bliver klar 
over vores økonomiske situation.  
Forslag om, at vi laver et læserbrev til politikkerne i 
forlængelse af vores høringssvar omkring de 11 og 5 mio. 
der skal tildeles til skolerne. Jesper laver et udkast til en 
skrivelse, medlemmerne tilkendegiver hurtigt tilbage om 
skrivelsen kan godkendes. 

Sag 51 / 18:50 – 19:10 / JG / Beslutning / 1 bilag 
Princip om lektier 

Redaktionsgruppen fortæller om udkastet til princip om 
lektier. Princippet stiller nogle forventninger, men er så 
åbent og bredt så den enkelte lærer kan tolke princippet. 
Forslag om at større skriftlige opgaver, ikke har årgang 
på, men blot hedder større skriftlige opgaver. Følgende 
afsnit tilføjes, efter elevs læring, og er medvirkende til at 
højne elevernes faglige niveau.  
Større skriftlige opgaver i udskolingen, kaldes større 
skriftlige opgaver. 
Baggrunden beskrives ikke, vi nøjes med at beskrive 
formålet.  
 
Princippet er vedtaget med ovenstående ændringer. Og 
sendes i høring.  

19:10 – 19:40 Pause  

Sag 52 / 19:40 – 19:55 / JRW / Orientering / 1 bilag 
Timefordelingsplan 

Der er faglige mål i madkundskab, derfor har 6. årgang 
fået madkundskab. Lektionerne er taget fra musik og 
matematik.  
Der er 3 lektionernes idræt i udskolingen, derfor har der 
været nogle justeringer i forhold til at få plads til 
lektionerne.  Idrætsundervisningen på 5. årgang bliver 
kun svømning. I udskolingen tales der om at se på 
geografi og biologi, da det kun er 1 lektions fag.  

Sag 53 / 19:55 – 20:15 / MHU / Orientering / 
Legepladsprojekt 

Folkeaktier kan evt. bruges. Vi skal profilere skolen på 
dette projekt, der skal deles foldere ud til alle 
interessenter. Projektet er for lokalsamfundets skyld, 
både for Fensmark og Toksværd.  
Næste step er at der skal udarbejdes ”salgsmateriale”, 
ledelsen kontakter interessenter i forhold til at søge om 
startkapital.  

Sag 54 / 20:15 – 20:35 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Ledelsen 
• Medarbejdere 
• Formanden  

 

Medlemmer: 
Trafikforholdene ved Søledsvej. Vi følger op på om det er 
muligt at rykke skolepatruljen i Toksværd, skolen følger 
politiets anvisning. Der har manglet saltning på afd. 
Toksværd, det er meddelt til Park og Vej, at der har 
manglede saltning. Afdelingslederen for Toksværd og 
Martin laver en aftale med politiet, for at sikre de trafikale 
forhold i Toksværd.  
Det er rigtig rart at der er kommet nye plader på 
fodboldbanen i gården i udskolingen. Det er rart at der 
hænger masser af plakater med hvad klasserne har 
arbejdet med til dropmob dagen i indskolingen og 
mellemtrinnet  
 
Ledelsen: 
Ingen bemærkninger.  
 
Medarbejderne: 
Det har fyldt, at der har været nogle ændringer i 
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forbindelse med dækning af barselsvikariater. Der holdes 
mange samlinger i forbindelse med julen. Der er Lucia 
optog på fredag den 13. december 2019.  
I Toksværd har der været fællessamlinger, som elevrådet 
i Toksværd står for.  
 
Formanden:  
Tre medlemmer har været afsted til skole og forældre 
landsmøde, det har været meget inspirerende.  
Der ønskes en opdatering af vores 
kommunikationsprincip.  
Der er kommet en forældrehenvendelse omkring den 
manglende ”voksen nummer to”, formanden lader 
skolens ledelse svare, som er i gang med at udarbejde 
besvarelsen.  

Sag 55 / 20:35 – 20:45 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

Princip for kommunikation  
Legeplads skal på som et fast punkt på dagsorden  
Skolebestyrelsesseminar  

Sag 56 / 20:45 – 20:50 / Orientering / 
Eventuelt 

Der er kommet en indbydelse til skolebestyrelsesseminar, 
punktet sættes på dagsorden til næste møde.  

Formanden er inviteret til at deltage i børne 
minitopmødet i Næstved Kommune.  

 


