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Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  

 
Tirsdag den 19.04.2022 klokken 18:00 - 21:00  
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 

Til stede: Ann Kristin Sneberg, Jesper Nielsen, Mia Than West, Jacob Svava Mortensen, Liva Bech 
Pedersen 6T, Ena Christensen, Josiane Jensen, Jørgen Wilms, Shila Høeg 
 
 
Fraværende: Berit Jørgensen 
Afbud:  Tilde Marie Kannegaard 8I, Ditte-Lene Paustian, Ann Kristin Sneberg,  
Mødeleder:  
Referat: Shila Høeg 
 

Punkt Referat 

Sag 98 / Beslutning / 
Godkendelse af referat 

Godkendt 

Sag 99 / JG / Orientering /  
Orientering fra elevrådet 

• Toksværd 
• Fensmark 

TO snakkede om vikardækningen, som var okay.  
Høringssvaret vedr. indeordning blev drøftet, men ikke 
nedskrevet. De vil gerne have indeordning. Begge 
elevråd leverer et skriftligt høringssvar frem til næste 
skolebestyrelsesmøde. 
 

Sag 100 / SH / Orientering / 1 bilag (eftersendes) 
Økonomi 

• Status indeværende år 

Der er rykket lidt om på konteringen af personalet, fra 
SFO til 20.2, så udgifterne i 20.2 bliver større. 
Vi har fået Ukrainske elever, pt. 8 stk., som skal have 
online undervisning 1½ time pr. dag (resten af dagen er 
de i klassen med deres klassekammerater), og de timer 
bliver finansieret centralt fra. 
Ønske om, hvis der er et overskud i år, så er der et 
forslag om undervisningsmaterialer.  
 

Sag 101 / JRW / Orientering / 1 bilag (eftersendes) 
Økonomi 

• Drøftelse af kommende budget for 2022-
2023 

Til næste gang, skal budget 22/23 fremsendes med 
kommentar, så SB har et bedre indblik i tallene.  
Til næste gang skal ”køb og salg af pladser” skilles ud 
med køb og salg. 
Budget 21/22 skal op imod vores budget, altså det 
egentlige forbrug. 

Sag 102 / JRW / Beslutning / 
Forslag om indeordning 
Elevrådet i Toksværd har foreslået indeordning i 10-
pausen for 4.-6. klasse. Administrativ leder orienterer 
om de økonomiske konsekvenser af forslaget. 
Input fra elevråd og VMED. 

De økonomiske konsekvenser af forslaget, kan godt lade 
sig gøre, uden at det koster meget for skolen.  
I VMED påpegede man forskellighederne mellem TO og 
FE. Det er nemmere at være inde i TO pga. lokalerne. Et 
forslag er, at TO og FE får forskellige ordninger. Hvis der 
skal være indeordning i FE, så skal elevrådet indover, 
således at de også er med til at planlægge pauserne. 
Formanden er meget utilfreds over at elevrådsmødet i 
FE ikke er afholdt, så forslaget kunne blive drøftet.  
Der er en stor opfordring fra SB til elevrådet i FE at de 
afholder elevrådsmøder, og dermed kan deltage i den 
demokratiske proces.  
Punktet bliver taget af dagsordenen og elevrådet har 

frem til skolebestyrelsesmødet i maj til at komme med 
et høringssvar.  

Sag 103 / JRW / Beslutning / 2 bilag 
Princip om undervisningens organisering – 
høring afsluttet.  

Der er ikke et eneste svar forældrebestyrelsen fra TO, 
det undrer bestyrelsen sig over. Administrationen sikrer 
sig, at materialet er nået ud til alle forældreråd.  
Der er bred opbakning i høringssvarene.  
Formål skal rettes til, så ”ønsker” ikke står der. Og at 
det er lovpligtigt/spillereglerne.  
Baggrunden for princippet skal forklares lidt bedre. 
Der skal småjusteres i princippet og Jørgen retter til og 
sender det ud igen i SB.  
Princippet er hermed vedtaget, med de aftalte 
ændringer. 
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Sag 104 / JG / Orientering / 
Skolebestyrelsesvalg 2022 

Der er skrevet ud til alle, at der er skolebestyrelsesvalg. 
Sidste dag for opstilling som kandidat til valget er 24/5. 
Der skal være repræsentation fra alle afdelinger og 
specialklasserne i skolebestyrelsen. 
Der skal skrives ud til alle forældre med orientering om 

skolebestyrelsens struktur. 

Sag 105 / JG / Drøftelse /  
Dialogmøde med BUU 
Hvad ønsker bestyrelsen at der tages med til 
dialogmødet? 

Jacob, Jørgen og Jesper er inviteret til speeddating med 
BUU. 
Vores bygninger kan også komme på dagsordningen. 
Der er sat 900.000,- til alle skoler i Næstved, som skal 
bruges til nytestede ordblinde, det er meget få midler 
pr. elev.  
Legepladsprojektet kan drøftes. 
Frihed til at drive skole. 
Fodgængerovergang i TO 
Vores flotte gennemsnit. 

Sag 106 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Det kan være lidt udfordrende mht. princippet som 
mobiltelefoner, som ikke må bruges. Men klasser som 
får ukrainske elever, må bruge deres mobiltelefoner, så 
de kan bruge den app, som kan oversætte sproget.  
Der gøres klar til nationale-test, eksamen osv. 
Medarbejderrepræsentant finder det lidt bekymrende at 
vi skal nedsætte skoletiden, da pædagogernes tid i 
klassen, bliver taget til at åbne SFO´en.  
Der er skolefest den 19/5 i Fensmark, afdeling 
indskoling og mellemtrin. 
Der øves til galla i udskolingen. 
Børnekunst (galleri Dragehøj) skal nogle elever fra FE 
deltage i. 
Begivenhed i forbindelse med Royal Run skal 0.B deltage 
i 31/5 
Der blev samlet affald på FE, næsten 20 kg på skolens 
grund og over 500 kg i alt. Der er også blevet samlet ind 
i Toksværd. 
Der skal være skolefest i TO i maj. 

Nogen har været på kursus i teknologiforståelse, og det 
er supergodt, at der er flere med fra afdelingen. 
Vi er i fuld gang med fagfordelingen og pt. andre 
opgaver. Der er et par stillingsopslag. 
Vi håber at være klar med fagfordelingen 1/6, så vi har 
3 uger til at snakke det igennem inden vi går på 
sommerferie. 
Der er afholdt FRO-møde, og 
skolebestyrelsesformændene ville gerne drøfte 
fordelingsmodellen.  
Formanden har læst Granskningsgruppens rapport og 
det undrer formanden, at SB ikke er blevet spurgt ind i 
rapporten. 
 

Sag 107 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

• Maj: Høring om princip om vikardækning slut 
• Juni: Årsberetning 

Næste SB-møde den 19. maj, bliver rykket frem til 19-
21 og dermed kun et 2-timers møde 
Forslag om indeordning skal på igen. 

Sag 108 / Orientering / 
Eventuelt 

Der er 29 tilmeldte til workshop på torsdag. 
Der skal laves 6 grupper á 4-5 personer. 
Der skal bruges en projektor.  
Der skal være frugt/småkager og kaffe/te og sodavand. 
Der skal rykkes for tilmelding. 
 
Hvorfor er indbydelsen til skolefesten lagt ud en måned 
før festen. Der er fordi at der skal bruges en indikator 
på, hvor mange der deltager, og der kan købes ind, så 
der ikke kommer et underskud. 
 
Der er kommet forslag på, om vi kan/må lave et løb for 

at indsamle penge til legepladsen. 

 


