
 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  
 

Mandag den 13.12 2021 klokken 18:00 - 21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 
Til stede: Ann Kristin Sneberg, Jacob Svava Mortensen, Jesper Nielsen, Ditte-Lene Paustian, Mia 
Than West, Tilde Marie Kannegaard 8I, Liva Bech Pedersen 6T, Ena Christensen, Josiane Jensen, 
Shila Høeg, Lone Christoffersen 
 
 
Fraværende:  
Afbud: Berit Jørgensen, Jørgen Wilms 
Mødeleder:  
Referat: Shila Høeg 
 

Punkt Referat 

Sag 52 / Beslutning / 
Godkendelse af referater 

Shila har fremadrettet fysisk referat med til underskrift. 

Sag 53 / JG / Orientering /  
Orientering fra elevrådet 

• Toksværd 
• Fensmark 

Toksværd: 
Der har været afholdt online møder i Toksværd 
 
Fensmark: 
Der er afholdt terminsprøver, og det er gået bedre end 
sidste år. 
Eleverne har været på Brobygning og har været en god 
oplevelse 
Klippe/klisterdag på begge afdelinger er afholdt og det 
har været rigtig hyggeligt. 
Der er ikke elevråd på Ny-afdeling, Tilde har taget 
kontakt og Lone følger op. Der er er en klar forventning i 
bestyrelsen om at dette IKKE nedprioriteres. 
 
  
 

Sag 54 / SH / Orientering / 1 bilag 
Økonomi 

• Status indeværende år 

Vikarforbruget bliver med stor sandsynlighed større end 
det budgetterede. 
Vikarforbruget skal tages op på næste møde. 
Der er mange vikarer hos de mindre klasser og der 
ønskes generelt højere grad af information vedr. 

langtidssygemeldinger. 
 
Punktet bliver taget op på næste møde. 
 
 

Sag 55 / JRW / Orientering / 
Coronastatus 

I forbindelse med den forestående hjemsendelse fra og 
med 15/12-5/1 af alle skolebørn, har lederne har lavet 
fælles brev til både forældre og personale. 
 
Vi har et forhøjet sygefravær hos både personale og 
elever grundet Corona og/eller symptomer. 
Toksværd har været særlig hårdt ramt.  
 
Poderne skal teste alle elever fra 1.-9.kl der ikke er 
vaccineret 2 gange ugentligt.  
 
HUSK, at der skal kommunikeres klart ud, hvordan man 
skal forholde sig ved nærsmittet, smittet osv. Der har 
været modsatrettede beskeder. 
 
Det var været svært for nogle forældre, at de ikke må 
gå ind på skolen med deres børn i de små klasser. 
 

Sag 56 / JRW / Drøftelse / 1 bilag 
Princip om undervisningens organisering 
Udkast drøftes og sendes eventuelt i høring 

Udsættes til næste møde. Udkastet er ikke lavet. 

Pause  



 
 
Sag 57 / JG / Drøftelse /  
Temamøde med klasseråd - indhold 
Indhold på temamødet drøftes 

Hvordan ser den gode skolehjemsamtale ud?? Det var 
udgangspunktet, da vi tog hul på temaet for et år siden. 
 
Skolehjemsamtalen er ikke et lovkrav, men mere en 
tradition på alle skoler. Der er dog krav om at 
skolegangen skal evalueres og forældrene informeres. 
 
Elevrådet i udskolingen har allerede drøftet 
skolehjemsamtaler og er næsten klar med et forslag til 
forbedringer. 
 
Pædagogerne skal huskes ind i samtalerne. 
 
Kan Holmegaardskolen lave en fuldstændig køreplan på 
en skolehjemsamtale, ud fra medarbejdere, elever, og 
forældres ønsker og tilbagemeldinger.  
 
Der er opbakning i SB i at fortsætte arbejdet. 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe: 
Jesper, Jacob og Ena.  
 
-Hvad er den gode skolehjemsamtale? 
-Hvad skal der være mindre af? 

-Hvad skal der være mere af? 
  

Sag 58 / JRW / Orientering / 
Legepladsprojekt 
Status på legepladsprojekt fremadrettet 

Det er til meget stor tilfredshed fra eleverne. Eleverne 
bruger legepladsen rigtig meget.  
Der er overvågning på, det er nødvendigt.  
 
Det er besluttet af legepladsprojektet afvikles i følgende 
rækkefølge: 
Udskoling først, Toksværd nr. 2. og indskoling nr. 3 
 
Der er forslag om, da der snart er valg i SB, at lade den 
nye SB tage beslutning om step 2, så der kommer 
ansvarsbevished bag beslutningen.  
 
Der er pt. ikke økonomi til at lave flere legepladser. Der 
skal søges penge. 
 

Sag 59 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Der er lavet et årshjul samt datoer for møderækken, 
som sendes med referatet. 
 
Skolefesten på Ny afdeling den 27/1, bliver den 
afholdt?? Ledelsen skal melde noget ud snarest.  
 
Der er udfordringer med at komme på netværket på de 
udleverede computere derhjemme. 
 
HUSK at eleverne skal logge på computerne på skolens 
netværk første gang. Ellers kan man ikke komme på 
nettet derhjemme. 
 

0.-4. får materialer med hjem og skal ikke være på 
teams. 
 
Forældrene er meget trætte af alle de vikartimer der pt. 
er. 
 
Der er stor glæde i de mindre klasser, at de ikke skal på 
Teams i hjemsendelsen.  
 
Personalet er også bekymrede over, at der er rigtig 
meget fravær på skolen. Alle gør hvad de kan. 
 
Møder bliver for så vidst muligt holdt online. 
 



 
 

Der er gået Luciaoptog udendørs og online og det gik 
rigtig fint. 
 
Vi skal huske, at der også er rigtig gode vikarer på 
skolen.  
 
Terminsprøverne er gået godt. 
 
Ledelsen har næsten været lagt ned på skift. Vi skal 
dække ind for hinanden ved fravær.  
 
Ledelsen sidder pt. med årsplanlægning. 
 
IT-systemerne fungerer ikke optimalt, når man er ny 
leder. 
 
Der var Landsråd i november og der var 3 fra SB med. 
Der var drøftelse om tilsyn, hvordan bliver det gjort.  
Det er desværre ikke kultur i Næstved kommune at 
komme afsted, så Holmegaardskolen er en af de få, der 
er repræsenteret. 
 
Ledelsen skal komme med et forslag vedr. overvågning 
på Biblioteket i udskolingen. OBS vedr. lovgivning. 

 
 

Sag 60 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

•  

Vikardækning  
Princip om undervisnings organisering.  
 

Sag 61 / Orientering / 
Eventuelt 

Ros til sekretærerne, de handler hurtigt.  
 
Skal SB gå ind i dialogerne på FB? 

 


