
 
 

Referat af skolebestyrelsesmødet på Holmegaardskolen  
 

Tirsdag den 17.8.2021 klokken 18:00 -21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 
Til stede: Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Jacob Svava Mortensen, Mette 
Hugger, Jesper Nielsen, Ditte-Lene Paustian, Tilde Marie Kannegaard 9I, David Brinksby 6T, Mia 
Than West (suppleant), Lone Christoffersen (stedfortræder for Jørgen Wilms) 
 
 
Fraværende: Jørgen Wilms, Dan Heino Kristoffersen, Sara Lang Mølgaard (suppleant) 
Afbud:  
Mødeleder: Ditte-Lene og Jacob  
Referat: Mette Hugger 
 

Punkt Referat 

Sag 1 / Beslutning / 
Godkendelse af referater 

Referatet blev rundsendt til underskrift.  

Ekstra punkt – Nyt fra elevrådet Elevrådet i udskolingen holdt møde i går. Der har været 
valg, og Tilde blev genvalgt som formand og 
skolebestyrelsesrepræsentant. Der er blev drøftet 
rengøring og oprydning, klasserne skal på skift rengøre 
de forskellige områder, elevrådsrepræsentanter vil gå 
forrest. Det er rigtig godt at være tilbage på skolen.  
 
David er blevet valgt til elevrådet på Toksværd for et 
par dage siden, der har endnu ikke været afholdt 
elevrådsmøde, der afholdes elevrådsmøde torsdag den 
19-8-21. Ved næste skolebestyrelsesmøde vil 
skolebestyrelsen gerne høre hvad der er blevet drøftet 
på mødet.  
 
Forslag fra skolebestyrelsen om at elevrådsformanden i 
udskolingen giver råd og vejledning til de nyvalgte 
elevrådsrepræsentanter i indskoling og mellemtrin i 
forhold til hvordan arbejdet kan udføres.  

Sag 2 / MHU / Orientering / 1 bilag 
Økonomi 

• Status i år 

• Opgørelse af sidste skoleår 

Status i år: 
Vores budget ser ud til at hænge sammen, vi følger især 
20.2 udviklingen tæt, så vi kan handle på en eventuel 

merudgift i tide.  
 
Opgørelse over sidste skoleår: 
Pr. 16-8-21 har vi et mindre forbrug på 749.673 kr. 
dertil mangler vi regninger på vores 20.2 område for ca. 
250.000 kr. vi har fået tilført 191.000 kr. vores 
udeområder. Vi mangler at bruge ca. 150.000 kr. af 
vores trivselsmidler, og der er lavet en forkert 
lønkontering på 81.000 kr. dette giver et resultat på 
459.673 kr. vi har afsat en egenbetaling på legepladsen 
til 350.000 kr. så vores reelle resultat er et mindre 
forbrug på 109.673 kr.  

Sag 3 / JG / Beslutning / 1 bilag 
Forretningsorden 
Forslag til ny forretningsorden. 

Skolebestyrelsen vedtager forretningsorden.  

Sag 4 / MHU / Beslutning / 1 bilag 
Vederlag til bestyrelsesmedlemmer 
Mette orienterer kort om vederlag. Se bilag. 

Forældrerepræsentanter ønsker ikke at modtage 
vederlaget. 
Det undersøges om der kan udbetales vederlag til 
elevrådsrepræsentanter.  

Sag 5 / JRW / Orientering / 
Coronastatus 

Der har været et enkelt smittetilfælde i sidste uge på 
afdeling Toksværd. Der tilbydes test frem til den 30-9-
21, vi oplever et manglende fremmøde til testning.  

Sag 6 / MHU / Orientering / 2 bilag 
Trafikforhold i Toksværd 
Der er kommet svar på vores forespørgsel fra Center 
for Trafik og Ejendomme. Se bilag. 

Der er kommet svar på vores henvendelse omkring 
trafikforholdene i Toksværd.  
Skolebestyrelsen føler sig ikke taget seriøst, og svaret er 
meget tyndt, der er ingen alternative forslag.  
Formanden har skrevet til team Trafik og afventer svar 



 
 

fra afdelingen. Skolebestyrelsen kan argumentere for at 
ny tilflytter til Næstved Kommune i Toksværd eller 
Holme Olstrup ønsker sikker skolevej. Skolebestyrelsen 
har et ansvar for at sikre sikker skolevej. De 
trafikansvarlige medarbejdere skal til møde den 1-9-21 
og vil tage emnet op på mødet.  
Trafikpolitikken gennemlæses, for at undersøge om der 
er noget lovstof, der kan bruges. Punktet tages op på 
mødet i september.  

Pause  

Sag 7 / JRW / Orientering/  
Besigtigelse af ejendomme 13. september 
JRW orienterer om besigtigelsen. 

Gorm Nielsen er på Holmegaardskolen for at besigtige af 
vores ejendomme den 13-9-21 fra klokken 10.30. Det er 
fortsættelse af det ekstraordinære skolebestyrelsesmøde 
i foråret. Jesper melder tilbage til Mette om der er nogen 
forældredeltagelse fra skolebestyrelsen.  

Sag 8 / JG / Drøftelse / 1 bilag 
Principper i dette skoleår 
En drøftelse af, hvilke principper vi skal arbejde med i 
dette skoleår. 

Følgende principper forslag til drøftelse i løbet af dette 
skoleår: 
Princip O – princip for brug af mobile enheder.  
Princip G – princip for Undervisnings organisering 
Princip C – princip for skole-hjem-samarbejdet 
Princip D – skolens vikarordning   
Forslag om princip P – princip for brug af tobak og 
lignende og princip H – alkoholpolitik, bør lægges 
sammen.  
 
Følgende principper skal gennemgås: 
Princip O – princip for brug af mobile enheder.  
Princip C – princip for skole-hjem-samarbejdet 
Princip G – princip for Undervisnings organisering 
De andre forslag om gennemgang af principper, tages i 
løbet af skoleåret.  

Sag 9 / JM / Beslutning / 
Video om forældremøder 
JM præsenterer videoprojektet. 

I dette skoleår er det aftalt at der fremvises en video på 
forældremøderne omkring skolebestyrelsesarbejdet.  
Videoen er vedtaget i det format den er udsendt, og 
bruges til forældremøderne. Det foreslås at der er fysisk 
fremmøde til forældremøderne på 0. årgang.  
Linket er offentligt og Mette lægger linket på Aula til 
personalet. En opfordring til at hvis forældremøder 
skubbes, så gøres det med en rimelig tidsfrist, med 

respekt for forældrenes planlægning.  

Sag 10 / MHU / Orientering / 
Legepladsprojekt 
Status på legepladsprojekt 

Projektet er igangsat, der er søgt byggetilladelse og det 
forventes at arbejdet igangsættes i slutningen af 
september måned, og forventes færdigt inden udgangen 
af 2021, hvis vejrforholdene tillader det.  
Forslag om at der sættes plancher eller banner op på 
skolen med tegninger af det færdige projekt. Første 
spadestik og det færdige projekt skal fejres, og vi skal 
ud i pressen med den gode historie.  

Sag 11/JG/drøftelse / 
Høring af Trafikbestilling 

Der er besluttet hvordan skolebusserne skal være, og nu 
er det sendt i høring. Den eneste busrute der vedrører 
os, er busrute 602, hvor der opgraderes med yderligere 
afgange om aftenen og i weekenden og helligdage.  
Der mangler en aftenforbindelse mellem Fensmark og 
Toksværd.  
Kortfattet høringssvar, skolebestyrelsen bakker op 
omkring forslaget. Skolens formand sender 
høringssvaret til ledelsen, som sender høringssvaret til 
Center for Trafik og Ejendomme.   

Sag 12 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 

• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Medlemmer: 
Det er fantastisk at komme i skole og der ikke er de 
store restriktioner i forhold til Corona, de må lege på 

kryds og tværs og det gør børnene glade.  
Jacob holder orlov fra skolebestyrelsesarbejdet fra 
september til og med november måned.  
Medarbejdere 
Fensmark: 
Eleverne er glade, det er nemmere at have frikvarterer, 



 
 

fordi eleverne må lege på kryds og tværs. Vores S-
klasser er blevet til X-klasser i dette skoleår.  
 
Toksværd:  
Eleverne og personalet er kommet rigtig godt fra start, 
alle er glade for at være tilbage. Taltavlerne er blevet 
malet op igen, og det er eleverne glade.  
 
Ledelsen 
Vores hjemmeside er fortsat ude af drift pga. et større 
hackerangreb, vi er i gang med at flytte hjemmesiden til 
en anden udbyder, for at sikre at der ikke sker flere 
hackerangreb.  
Der har været en god opstart med eleverne i 
udskolingen, klassedannelsen har været problematisk, 
men det har været en rolig og god opstart på trods af 
dette. Der er kommet 10 nye elever i X-klassen i 
udskolingen. Der er elever der kommer tilbage efter at 
have været fraværende i over et år. Opmærksomhed på 
de tosprogede elever i forhold til forældresamarbejdet.  
Der er ansat nye medarbejdere på skolen. Der er 
langtidssygdom, der præger opstarten.  
 
Formanden 

Reminder om skole og forældre landsråd for de 
forældrevalgte den 19. og 20. november. 
Tilmeldingsfrist den 30. september 2021.  
Der er forsøgt at indkalde de andre skolers formand og 
næstformand den 30/8, der er ikke kommet meget 
respons fra de andre. Der er FRO møde i efteråret.  

Sag 13 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

•  

Trafikproblematik i Toksværd.  
Princip O – princip for brug af mobile enheder.  
Princip C – princip for skole-hjem-samarbejdet 
Princip G – princip for Undervisnings organisering  
Feedback på videoen omkring skolebestyrelsesarbejdet  

Sag 14 / Orientering / 
Eventuelt 

Problematisk at der er en del langtidsfravær.  
Der skal skrives ud til forældre og elever hvordan 
vikardækningen foregår, og hvorfor der står klassen 
arbejder under opsyn.  

 


