
 
 

Referat af skolebestyrelsesmødet på Holmegaardskolen  
 

Torsdag den 23.04.2020 klokken 18:30-21:00  
STED: Skype 
 
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, 
Ditte-Lene Paustian, Mikkel Petersen 6R, Magnus Rude 9I 
 
Fraværende: Dan Heino Kristoffersen, Mikkel Petersen 6R 
Afbud:  
Mødeleder: Ena Christensen 
Referat: Mette Hugger 
 

Punkt Referat 

Sag 88 / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

Da mødet er via Skype, kan referatet ikke underskrives.  

Sag 89 / Orientering / 
Elevrådet 

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

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde siden starten af 
marts måned. På forrige møde blev der talt om at 
inddrage elevrådet fra afd. Ny i elevrådet fra afd. Gl. 
Skolebestyrelsen vil gerne præsenteres for processen på 
næste møde.  
 
Elevrådet har været med til børnetopmødet. Der er 
drøftet i fælleselevrådet mulighed for inddragelse af 
specialklasseeleverne i elevrådet. Der skal være et 
virtuelt elevrådsmøde inden længe.  
 
De store elever der hjemmeundervises, går det godt med. 
Der er kontakt via de digitale medier, og det virker godt. 
Det kan godt være svært for de elever, der har brug for 
større lærerstøtte. Eleverne har kontakt med hinanden 
via de sociale medier, og holder sig hjemme med afstand 
til andre. Nogle mødes et par stykker ad gangen, og 
oftest udendørs.  

Sag 90 / MHU / Orientering / 2 bilag 
Økonomiopfølgning 

• Dette skoleår 
• Kommende skoleår 

Dette skoleår: 
Vi forventer at gå ud med et merforbrug i driftsåret på 
omkring 800.000 kr. og et samlet merforbrug på omkring 
3 mio. Resultatet afhænger af, at vi får de refusioner vi 
skal have i dette skoleår, især barselsrefusionerne er vi 
afhængig af, da barselsstillingerne er en del af vores 
besparelsesplan. Resultatet er også afhængigt af, at vi får 
dækket vores udgifter til de ekstra personaleressourcer, 
vi bruger, i denne Covid-19 tid.  
 
Kommende skoleår: 
På sidste møde, fortalte vi at der kom nye pris- og 
lønfremskrivninger i marts måned, Mette har været i 
dialog med økonomi, og har fået oplyst, at de først 
bruger pris- og lønfremskrivningerne der kommer i juni 
måned, så et helt retvisende budget kan først fremvises i 
juli måned. På næste skolebestyrelsesmøde, vil 
rådighedsbudgettet blive fremlagt. Skolebestyrelsen 
ønsker at budgettet sammenlignes med sidste års 
budget, så man kan se udviklingen.  

Sag 91 / JG / Drøftelse / 
Hvordan kan elevfremmødet fremmes? 

 

Formanden er ked af, at elevrådsrepræsentanterne er 
fraværende til mange af møderne. Der er stort set ikke 
nogen møder, hvor begge repræsentanter har været 
tilstede. Beskederne i Aula forsvinder i mængden. Skolen 
sender møderækken til elevrådet på både Aula og mail. 
Opfordring til at elevrådet informerer andre elever om 
arbejdet i elevrådet, og fortælle om arbejdet i elevrådet 
og i skolebestyrelsen. Opfordring til at elevrådet går ud til 
de andre elever.  



 
 

Sag 92 / JG / Drøftelse / 
Input til årsberetning 
Der ønskes input til skolebestyrelsens årsberetning. 

I juni måned er der afsat tid til at aflægge 
årsberetningen, men hvordan situationen ser ud til juni 
måned ved vi ikke endnu. Den praktisk afvikling af 
årsberetningen venter vi med til senere. Følgende ønskes 
med i årsberetning:  

- Nedlukning af Holme-Olstrup og overgangen til 
Toksværd  

- Skolens håndtering af nødundervisning og 
genåbning af skolen – stor ros til medarbejderne 

- Skolebestyrelsens Facebook side 
- Ros til indsatsen for at nedbringe underskuddet  
- Legepladsprojekt  
- Skolebestyrelsens proces i forhold til høring, og 

høringsproces i forhold til vores principper  
- Dropmob dagen  
- Skolens værdiord  

Pause  

Sag 93 / JRW / Beslutning / 1 bilag 
Høring om skolenavne 
Det er besluttet at sætte skolernes navne i høring. Se 

bilag. 

Der er igangsat en høring omkring skolenavne. For 
Holmegaardskolen betyder det, at afd. Toksværd, f.eks. 
skal hedde Lundebakkeskolen, en afdeling af 

Holmegaardskolen. Skolebestyrelsen synes ikke det giver 
mening at bruge penge på at skifte skolenavne. 
Derudover er der brugt tid på at samle skolerne under et 
fælles navn og fælles kultur, som er vores ”brand” som 
skole. Skolebestyrelsen vil vælge model A.  
Skolebestyrelsen ønsker at bevare de nuværende 
skolenavne. Jørgen udarbejder høringssvar og sender 
afsted, de forældrevalgte laver et opslag på Facebook om 
høringssvaret, der er sendt afsted.  

Sag 94 / JM / Drøftelse / 
Skole/hjemsamarbejde 
Der ønskes en drøftelse af samarbejdet og formen. 

Der stor forskel på kvaliteten på skolehjemsamtalerne. 
Der er stor forskel på om det er en samtale, eller om det 
er en enetale fra medarbejdernes side. Der opleves 
engagement fra medarbejdernes side, og det skal ikke 
ses som kritik, men mere et ønske om en opkvalificering 
af samtalerne. Der ønskes en forældre/elevforberedelse 

forud for samtalerne.  
Nogle af samtalerne har været afholdt som 
”cafesamtaler”, og det fungerer rigtig godt i udskolingen, 
det har ikke været afprøvet i indskolingen og 
mellemtrinnet. Kunne man lave tre modeller, en for 
indskolingen, en for mellemtrinnet og en for udskolingen. 
Eleven skal opleve sig som en værdig del af skolehjem-
samtalen, og være i centrum. Skolehjemsamtalen skal 
også være en udviklingssamtale, som peger fremad. Det 
handler meget om at forventningsafstemme mellem 
forældre, elever og skole. Emnet bliver en pædagogisk 
indsats på skolen. Jacob er med som 
forældrerepræsentant i processen. Der skal også være 
elevrepræsentanter, så både elever og forældre er med i 
gruppen. Jørgen er tovholder på indsatsen. Der 
udarbejdes et bredt oplæg til næste møde.  

Sag 95 / JRW / Drøftelse / 
Forældremøder kommende skoleår 

Skolebestyrelsen deltager i forældremøderne klassevis 
med dagsorden, hvor tidsrammen er sat, så 
skolebestyrelsesrepræsentanten har mulighed for at 
komme 10 min. I hver klasse. Det aftales, at der afholdes 
3-4 møder ad gangen, så skolebestyrelsesrepræsentanten 
kan besøge flere klasser på en eftermiddag/aften. 
Ledelsen udarbejder kalenderoverblik for 
forældremøderne, som skolebestyrelsens kan melde sig 
ind på.  
Skolebestyrelsen skal inden forældremøderne have lavet 
en fælles ramme, så alle fortæller det samme, og der skal 
være plads til spørgsmål. Rammen udarbejdes på et 
senere bestyrelsesmøde.  



 
 

Sag 96 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Medlemmer 
Stor ros til skolen i forhold til genåbning, det er trygt at 
sende sit barn tilbage i skole. Informationsniveauet har 
været fint, der har ikke været tvivl om hvordan opstarten 
skulle være. Størstedelen af eleverne er mødt op. 
Forældrene ved ikke hvilke medarbejdere der i barnets 
klasse, hvis klassen ikke har egne lærer.  
Hvad tænker ledelsen omkring afslutningen af 9. klasse? 
Ledelsen på både Holmegaardskolen og i Næstved 
Kommune, mener, at det skal markeres, at 9. klasserne 
afslutter deres skolegang.  
Er der et beredskab omkring evakuering – Der hænger 
beredskabsplaner i alle klasser, ledelsen vil meddele 
personalet, at der skal bruges tid på, hvad der skal ske, 
hvis der opstår brand. Hvad skal der gøres hvis der er en 
elev der bliver smittet med Covid-19. Vi følger de 
retningslinjer der er udsendt fra myndighedernes side.   
Er skolen interesseret i skolemøbler, skal Martin 
kontaktes.  
Specialklasserne er startet op, der har været lidt 
frustrationer over, at de store specialklasseelever har 
skulle starte op på skolen.  
 
Medarbejdere 
Det er en helt ny situation, lærer og pædagoger har ikke 
prøvet det her før, der er mange retningslinjer der skal 
overholdes. De lærer som er fysisk på arbejde, er ved at 
vænne sig til det. Det er hårdt at være på i alle timerne, 
selvom man har sin pause. Der tænkes kreativt i forhold 
til faglig udvikling udendørs. Der er taget hensyn til de 
medarbejdere der er i risikogruppen.  
 
I Toksværd havde man ønsket, at Næstved Kommune 
ikke havde været så hurtigt, så man havde helt styr på 
alle forhold. Der er stor kreativitet, det er mærkeligt at gå 

på arbejde og ikke mødes med sine kollegaer. Eleverne 
trives i denne periode. Stort set alle elever er mødt op. 
Forældrene har svært ved at forstå, at de ikke må gå ind 
på skolen.  
Stor ros til ledelsen omkring opstart af førskoleeleverne 
fra forældrene. Der er taget hensyn til de medarbejdere 
der er i risikogruppen.  
Det går voldsomt ud over elevernes hænder at vaske 
hænder hele tiden. De små elever er gode til at holde 
afstand, og lege med de samme elever, i små grupper.  
 
Ledelsen 
Skolepatruljen er startet op i Fensmark og starter op i 
Toksværd i morgen, fredag den 24. april 2020.  
 
Der kigges på en rotationsmodel, så vi kan tilgodese 
elevernes undervisningsbehov i et bredere omfang, med 
et større fagligt fokus. 
 
 
Formanden 
Opstarten har været som forventet, men alt er lykkedes 
til tiden.  
Den undervisning der foregår nu, er nødundervisning. 
Klasserne er delt op i mindre hold, det er den samme 
person der har holdet hele dagen, og der bruges både 
lærer, pædagoger og vikarer. Derfor kan det være 
problematisk at undervise eleverne i deres fag, der er 
forståelse for dette hos forældrene.  
 
 
 



 
 

Hvad har skolen plads til? Skolen kan ikke rumme 
lokalemæssigt at have plads til flere elever.  
 
Alle møder er udsat.  

Sag 97 / Beslutning / 

Punkter til kommende møde 

Kort opfølgning i forhold til 9. årgang 

Sag 98 / Orientering / 
• Legepladsprojekt 
• Princip om kommunikation 

 

Sag 99 / Orientering / 
Eventuelt 

Ingen bemærkninger.  

 


