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Punkt Referat 

Sag 110 / Beslutning / 
Godkendelse af referater 

Alle referater blev rundsendt til underskrift  

Sag111 / JG / Orientering/ 
Punkter fra elevrådet 

Da ingen elever var repræsenteret til mødet, udgik 
punktet.  
 

Sag 112 / MHU / Orientering – laves om til et 
beslutningspunkt / 3 bilag 
Økonomi 

• Status i år 
• Budgetudkast kommende skoleår 
• Budget udkast til rådighedsbeløb i 

kommende skoleår 

Dette skoleår: 
Vi er blevet trukket de 495.165 kr. i forbindelse med 
Covid-19 kompensationen i foråret 20. Vi har fået tildelt 
de 170.000 kr. i trivselsmidler, de er blevet delt ud med 
et beløb pr. elev til klasserne, som er i gang med at 
bruge midlerne til klassernes trivsel, som f.eks. ture, 
oplevelser, investeringer til klasserne. De forældrevalgte 
savner information om de tildelte trivselsmidler til 
klassens forældre. Hvis klasserne skal på ture, sker det 
ud fra gældende Coronaretningslinjer.  
 
Budgetudkast kommende skoleår: 
Der er ikke de store ændringer i forhold til sidste møde, 
vi er begyndt at få taksterne til de andre skolers 20.2 
tilbud, men budgettet er fortsat usikkert. Der er en fejl i 
dagsorden, da vedtagelse af budgettet er et 
beslutningspunkt, skolebestyrelsen beslutter at vi kan 
lave punktet om til beslutningspunkt, da der ved sidste 
møde blev besluttet og noteret til referat, at budgettet 
skal godkendes på maj mødet. Derfor kan 

skolebestyrelsen vedtage budgettet på dette møde. 
Skolebestyrelsen vedtager hermed budgettet for 
skoleåret 2021-2022. 
 
Budgetudkast kommende skoleår  
Skolebestyrelsen er informeret om hvordan skolen 
påtænker at bruge rådighedsbudgettet i kommende 
skoleår.  

Sag 113 / JRW / Orientering / 
Coronastatus 

Der er hjemsendt tre klasser og fire medarbejdere, da 
en af vores ansatte er blevet smittet med Corona. Vi 
forventer at de sidste Coronasvar kommer i løbet af i 
morgen, og tager stilling til om klasserne skal tilbage, 
hvis der f.eks. er en halv klasse der er smittet, skal de 
ikke møde frem, men have fjernundervisning. Pga. vores 
manglende udendørs arealer kan det være vanskeligt at 
have alle eleverne ude i pauserne.  
På nuværende tidspunkt er anbefalingen stadig at det 
frarådes at holde store sociale arrangementer, såsom 
fødselsdage, vi har ikke fået de nye vejledninger om 
anbefalinger, som gælder fra fredag den 21-5-21.  

Sag 114 / MHU / Orientering / 2 bilag 
Facilitetsgennemgang 
Der orienteres kort om planerne om gennemgang af 
skolens faciliteter, og indholdet af det ekstraordinære 
møde, der indkaldes til den 31. maj 2021 

Alle skoler og dagtilbud i Næstved Kommune får en 
gennem af deres faciliteter både indendørs og udendørs. 
Skolebestyrelsen skal være med i denne proces, derfor 
aftales der ekstraordinært møde den 31. maj, hvor den 
tekniske serviceleder også deltager og der kan laves en 
gennemgang af skolens faciliteter. Vi er blevet bedt om 
at tænke store tanker, og melde ind. På det 



 
 

ekstraordinære møde, gennemgås hele skolens 
faciliteter, både Fensmark og Toksværd. Mødet 
indkaldes til en varighed af 3 timer. 
Facilitetsgennemgangen skal drøftes i både 
skolebestyrelsen, VMED og elevrådet.   

Pause  

Sag 115 / JRW / Orientering / 1 bilag 
SSP 9. klasses undersøgelse 

Indholdet i undersøgelsen gennemgås og drøftes 

Undersøgelsen er foretaget i oktober 2020, og den laves 
kun på 9. årgang. Der ligger arbejde i punktet omkring 

deling af nøgenbilleder. Skolebestyrelsen undrer sig over 
svarerne og hvor valide de er. Trivselsspørgsmålene 
ligger højt, der er mange der trives. Rapporten drøftes i 
klassen, det har dog været lidt problematisk pga. 
Corona. Skolebestyrelsen kunne ønske at der foretages 
målinger allerede fra 7. årgang, samtidig med at man 
følger op på målingen på 8. årgang og slutter af på 9. 
årgang, så alle årgange i udskolingen bliver spurgt, og 
der kan kigges ind i et forebyggelsesøjemed.  

Sag 116 / JG / Drøftelse /  
Input til årsberetning 
Alle kan komme med input til årsberetningen her 

- Legepladsprojekt 
- Ledelsens og personalets håndtering/arbejde af 

skolens økonomiske situation 
- Corona – både elevperspektiv og 

forældreperspektiv  
- Etablering af ny hjemmeside og skolens 

Facebook profil 
- Holmegaardskolens udvikling af det faglige 

niveau  
Beretningen er lidt svær at lave, da skolebestyrelsens 
virke har været meget påvirket af Corona. 
Årsberetningen skal aflægges den 17-6-21. Ideer eller 
andre tanker sendes til formanden.  

Sag 117 / JG / Drøftelse / 1 bilag 
3 gode – 1 dårlig. Erfaringer fra Corona 
Input fra høringen drøftes 

Gode erfaringer: 
- Løftet vores IT-kompetencer  
- Mere tid til fordybelse, når man mødes på 

teams – mere fokuseret  
- Effektiv mødeafholdelse på teams  

Dårlige erfaringer:  
- Svært at være elektronisk med 

indskolingseleverne  
Vi skal bruge det aktivt fremadrettet, måske skal der 

være brug af teams til fordybelsesdage.  
Det er meget vigtigt med kommunikation. 
Skolebestyrelsen vil gerne følge op på om hvilke tiltag 
skolen vil gøre i forhold til læring af Coronaperioden.  

Sag 118 / MHU / Orientering / 
Legepladsprojekt 
Status på legepladsprojekt 

Vores punkt om brug af midlerne og godkendelse af 
leasing er blevet udskudt til juni mødet, da 
økonomiudvalget ønsker en generel drøftelse af leasing i 
Kommunen. Ledelsen undersøger om vi kan få et tilbud 
fra en anden udbyder til sammenligning, og så ikke vi 
konkurrenceforvrider projektet.  

Sag 119 / JRW / Beslutning / 2 bilag 
Høring vedrørende kriterier for indskrivning på 
skolerne under frit skolevalg 
Der skal udarbejdes et høringssvar. Der er deadline 
16. juni 2021.  
 

De tre kriterier giver god mening. Jørgen formulerer 
høringssvaret, hvor skolebestyrelsen tager modellen til 
efterretning.  
 
 
 

Sag 120 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Medlemmer: 
Jacob ønsker input til videoen til forældremøderne. 
Input kan sendes til Jacob, og punktet sættes på august 
mødet. Jacob vil ikke deltage fra september til december 
møderne, da han skal på uddannelse, der indsættes en 
suppleant i perioden.  

Blå mandag for 7. klasserne er rykket til starten af 8. 
klasse og den afholdes klassevis.  
Medarbejdere: 
Fensmark:  
Der er fart på, planlægning af nyt skoleår, tilbage efter 
Corona 



 
 

Toksværd:  
Nogle klasser skal være med til et nyt stort gavlmaleri 
projekt. Der er gang i planlægningen af kommende 
skoleår, og tilbagevendelse efter Corona.  
Ledelsen:  
Coronatestning:  
Vores podere er effektive og dygtige og når klasserne 
indenfor det tidsrum der er afsat, nogle gange kan der 
forekomme ventetid. Vi er blevet bedre til at udnytte 
podernes tid og der kommer generelt flere og flere for at 
blive testet.  
vikardækning er temmelig udfordret pga. 
Coronasituationen, hvor der er hjemsendte klasser og 
medarbejdere.  
Vi er ved at planlægge næste skoleår, og det er 
fantastisk at medarbejderne er så omstillingsparate. Der 
har været fart på i denne Corona periode.  
Formanden:  
Er indkaldt den 10-6 til dialogmøde omkring 
Coronatilbagetrækningen. FRO møderne er ikke startet 
op. Der sker ikke så meget på formandsfronten.  

Sag 121 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

• Udkast til revideret værdiregelsæt drøftes 
• Udtalelse om skemaer for kommende skoleår 

 

- Videopræsentation af skolebestyrelsen  
- Konstituering af skolebestyrelsen i kommende 

skoleår 
- Møderække kommende skoleår  

Juni mødet starter med årsberetningen.  

Sag 122 / Orientering / 
Eventuelt 

Ingen bemærkninger.  

 


