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Referat fra skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  

 
Torsdag den 15.09.2022 klokken 18:00 - 21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 

Til stede: Mia Than West, Ditte-Lene Paustian, Ena Christensen, Jørgen Wilms, Christina Krogh 
Nikolajsen, Louise Mie Grahn Andersen, Maj-Britt Højgaard, Shila Høeg, Mie Ihlermann Rasmussen, 
Jessica Hedegaard Boysen (9.L)  
 
 
Fraværende: 
Afbud: Jesper Nielsen, Noah Ritte-Brenting Pedersen 
Mødeleder:  
Referat: Shila Høeg 
 

Punkt Referat 

Sag 11 / JG / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

Sag 12 / JG / Orientering /  
Nyt fra elevrådet 

• Fensmark 
• Toksværd 

Ny vil gerne have bedre udeområde og legeplads.  
Bedre bøger i udskolingen på PLC. 
Evt. kan man komme med bøger hjemmefra, som kan 
stilles på PLC. 
Formanden, næstformanden, Lone og Jørgen mødes og 
drøfter sagen.  

Sag 13 / SH / Orientering /  
Økonomi 

• Status på indeværende år 

Vi kommer ud, som det ser ud pt. med et merforbrug på 
knap 4 mill. 
Grunden til dette er blandt andet, at Kobberbakken har 
forhøjet deres takster på 20.2, og det er en merudgift 
på ca. 720.000,- og uforudset udgifter på 20.2 på 2,4 
mill.  
Og et forhøjet budget på forbruget på skolen, pga. de 
meget høje energipriser. 
Der kommer sikkert et krav til 19 grader i 
undervisningslokalerne. 
 
 

Sag 14 / JRW / Beslutning / 2 bilag 
Møderække 
Der er fremkommet et yderligere forslag. Der skal 
tages stilling til, hvilket forslag vi skal bruge. 

Revideret og bliver sendt ud med referatet. 

Sag 15 / JG / Beslutning / 3 bilag 
Høring om erhvervspraktik 
Jesper udarbejder forslag til høringssvar, der 
eftersendes 

Der kan være en bekymring i SB, om erhvervslivet vil 
have elever helt ned til 6. klasse, i praktik.  
Forslag til at erhvervslivet kommer forbi skolen.  
Virksomhederne skal lave en praktikplan, så det ikke 
bare bliver ”opbevaring”.  
Der er en elevholdning at de er glade for 
praktikperioderne.  
Det kunne være godt, hvis lærerne kom forbi 
praktikpladserne. Med 25 elever kan det være nærmest 
umuligt at nå på en uge. 

Praktikanterne kan også lave en praktikrapport, som 
skal fremvises til deres klassekammerater.  
Næstformand skriver et høringssvar, der sendes rundt til 
SB. 
Høringssvar skal sendes op den 11. oktober 2022. 

Sag 16 / JG / Beslutning / 1 bilag 
Spørgeskemaundersøgelse om sikre skoleveje 
Link til undersøgelse: 

https://da.research.net/r/naestvedskolebestyre

lse 

Gennemgået og sendt afsted. 
Der opleveres en del trafikkaos om morgenen og om 
eftermiddagen. Og det ville være godt med bedre 
skiltning ved tandplejen om ” kiss and go”. 
Der ønskes belysning på stien mellem skolen og sfoen 
 

Pause  

Sag 17 / JG / Beslutning / 7 bilag 
Høring om trafikbestilling 
Jesper udarbejder forslag til høringssvar, der 
eftersendes 

Høringssvaret gennemgået og sendes videre. 

https://da.research.net/r/naestvedskolebestyrelse
https://da.research.net/r/naestvedskolebestyrelse
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Sag 18 / JG / Beslutning / 
Deltagelse på Skole og Forældres landsråd 
Vi har tre pladser – hvem skal deltage? 

 
Mie overvejer stadig og vender tilbage inden den 30/9 
Louise overvejer også. 
 
 

Sag 19 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

En forælder bruger Aula til at bede om underskrifter til 
skolestrukturen. Er det okay?  
Der er meget fokus på skolestrukturen.  
Der er ikke et princip på, hvornår bøger skal bruges og 
hvornår online undervisning skal? 
Der mangler information til nye elever, er der en 
”velkomst” folder? Hvor og hvornår skal eleverne møde 
på første skoledag?? 
Trivselsdag afholdt den 7/9 hvor eleverne fra 0-6 blev 
blandet rundt og det var rigtig godt. 
Fag-dage om 14 dage i indskoling og mellemtrin. Det 
ønskes at fotografering af eleverne ikke ligger sammen 
med fag-dagene.  
Legepatruljen er startet op og de er meget ”på” 
opgaven. 
SFO-lederen er stoppet og stillingen bliver pt. ikke slået 
op. Jørgen har pt. stillingen som SFO-leder. 
Hop og galop er det produkt som er kommet ud af 
Holmegaardskolens DNA. Hop og galop laves af 
daginstitutioner og skolen.  
 
 
 
 

Sag 20 / Beslutning / 
Punkter til kommende møder 

• SSP 
• Princip om vikardækning 

Legepladsprojekt 

Det er meningen at vi skal invitere SSP og politiet igen 
til SB-møde. 
Skal vi lave et princip om digitale 
undervisningsmaterialer? 
Princip om vikardækning skal på mødet næste gang. 
 

Sag 21 / Orientering / 
Eventuelt 

 

 


