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Referat til skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  
 

Tirsdag den 20.9.2021 klokken 18:00 -21:00  
Årsberetning fra klokken 17:00 
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 
Til stede: Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Dan Heino Kristoffersen, Jacob 
Svava Mortensen, Jesper Nielsen, Jørgen Wilms, Tilde Marie Kannegaard 8I, Liva Bech Pedersen 6T, 
Josiane Jensen, Mia Than West (suppleant) 
 
 
Fraværende: Mette Hugger 
Afbud: Ditte - Lene Paustian, Jacob Mortensen 
Mødeleder:  
Referat: Jørgen Wilms 
 

Punkt Referat 

Sag 14 / Beslutning / 
Godkendelse af referater 

Referatet er godkendt uden bemærkninger. 

Sag 14,5 / Orientering / 
Nyt fra elevrådet 

Fensmark: Kantinen i udskolingen er i drift igen, og det 
er værdsat blandt eleverne. Elevrådet i udskolingen 
ønsker, at alle klasser er områdeansvarlige i en periode, 
for at sikre, at skolen er opryddet og ordnet efter hver 
skoledag.  
Fælles elevråd: Blev afholdt i byrådssalen, og det var en 
god og spændende oplevelse. Dejligt at udveksle ideer 
med de andre skoler.  
Tilde har taget kontakt til de to andre afdelinger, for at 
koordinere en samlet elevrådsindsats. 
Toksværd: 6. klasse er skolepatrulje. Det kan ind i 
mellem være svært at styre de andre elever i trafikken. 
Der er legepatrulje i 10-pausen mandag, onsdag og 
fredag. Der er ønske om en kantine på afdelingen, 
eventuelt for 4.-6. klasse. Dette undersøger 
administrationen. 
Generelt ønskes der en anden type toiletpapir på alle 
skolens toiletter. Administrationen undersøger dette. 

Sag 15 / MHU / Orientering / 1 bilag 
Økonomi 

• Status i år 

Bilaget godtages uden bemærkninger. Skolen sørger for 
at forbruget på de enkelte afdelinger konteres korrekt 

fra næste måned. 

Sag 16 / JRW / Beslutning / 
Billeder på hjemmesiden 
Portrætter af medlemmer? Gerne deltage i 
skolefotograferingen 

Referater fra SB skal prioriteres med de nyeste først. 
SB-medlemmer kan deltage i skolefotografering. 
Fotografering i Fensmark 23., 24., 27. og 28. september 
klokken 08:10 – 13:50, i Toksværd 29. og 30. 
september 07:50 – 13:00. 

Sag 17 / MHU / Beslutning / 
Vederlag til bestyrelsesmedlemmer 
Det drøftes og besluttes, om elevrepræsentanter skal 
have vederlag 

Det er tilladt at opdele vederlag, således at elever, men 
ikke forældrevalgte, modtager vederlag. Dette er 
vedtaget, således at eleverne fremover modtager 
vederlag for deltagelse. 

Sag 18 / JRW / Orientering / 
Coronastatus 

Der orienteres om de anbefalinger der er, og skolen har 
fortsat fokus på god håndhygiejne. Der bruges også 
stadig havedøre som indgang til klasserne, særligt i 
Fensmark. Tilde efterlyser en plan for hvornår der kan 
testes. Dette følger administrationen op på, så alle 
elever ved, hvornår de har mulighed for at blive testet. 
Planen kan også ophænges på skolen, så eleverne kan 
se den. 

Sag 19 / MHU / Beslutning / 2 bilag 
Trafikforhold i Toksværd 
Der er kommet svar på vores første forespørgsel fra 
Center for Trafik og Ejendomme. Det undersøges 
hvad der står i trafikpolitikken 

Trafikpolitikken i Næstved Kommune er blevet 
”eftersøgt”, men vi kan ikke finde det frem. 
Formanden har flere gange forsøgt at få et møde i stand 
med Center for Trafik og Ejendomme, men det har 
desværre ikke været muligt at komme i kontakt med 
dem. 

Pause  

Sag 20 / JRW / Orientering/  
Besigtigelse af ejendomme 13. september 

God dialog med arkitekten, hvor vores synspunkter blev 
uddybet. Der er afsat 1 mio. kroner til at få udarbejdet 
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JRW orienterer om besigtigelsen. facilitetsplanen. 

Sag 21 / JG / Drøftelse/beslutning / 1 bilag 
Princip O – princip for brug af mobile enheder 
Princippet revideres. 

Elevrådsrepræsentanten for udskolingen præciserer, 
hvorfor hun ønsker princippet revideret. Eleverne 
ønsker, at der bliver fri adgang til brug af mobil igen. 
Blandt andet fordi de ikke synes, der er ordentlige 
kasser til opbevaring af telefonerne, og fordi der ikke er 
gode faciliteter til frikvartererne. Som det er nu, bruges 
telefonerne kun til fagligt brug. Der er et ønske om, at 
man selv har sin telefon.  
Elevrådet i udskolingen foreslår, at skolen udmønter 
princippet lidt anderledes i udskolingen, frem til den nye 
legeplads står færdig, således at eleverne kan have 
deres mobiltelefoner i pauserne. 
Forslaget tages med til skolens MED-udvalg. 
Princippet sendes i høring på ny. Formand og skoleleder 
udarbejder følgeskrivelse til høringen. 

Sag 22 / JM / Drøftelse / 
Video om forældremøder 
Opfølgning på brug af video 

Mange positive tilbagemeldinger fra forældre og 
personale. Dog er den ikke afspillet i alle klasser. Det 
følger ledelsen op på. Ena mener at der foreligger 
skriftlige tilbagemeldinger – dette undersøger 
administrativ leder. Eventuelt personligt fremmøde i 0. 
og 1. klasse, da det er nye klasser på skolen. 

Sag 23 / MHU / Orientering / 
Legepladsprojekt 
Status på legepladsprojekt 

Lone har skrevet første udkast til brev til forældre om 
arbejdslørdag. Formand og skoleleder omskriver Lones 
udkast, og sender det ud. Skolebestyrelsen opfordrer 
alle forældre til at bakke op, give en hånd på 
arbejdsdagen, så vi kan få revet den gamle boldbane 
ned, og få gravet nogle hække op. Det hele skal køres 
på genbrugspladsen. Dato for endelig opstart af 
projektet følger snarest. Elevrådet har hængt plakater 
op i udskolingsafdelingen, så eleverne kan følge med i 
projektet. 

Sag 24 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Medlemmer: Der har været blå mandag for nogle elever, 
hvor der blandt andet blev bowlet. Formands- og 
næstformandsmøde er afholdt med deltagelse fra alle 
skoler, hvor der blev udvekslet erfaringer. Det blev 
blandt andet drøftet, hvordan man bedst kan have 
elever fra 6. klasse med i skolebestyrelsen 
Medarbejdere: Der er ny SSP-medarbejder på 

Toksværd, og hun har lavet en orienterende video, der 
har været ordblindekursus i en uge, og det har mange 
elever fået noget godt ud af, i uge 39 er der emnedage 
med TEK, dansk og matematik, Gavlmalerier hænger i 
Næstved – der har været elever med fra Fensmark og 
Toksværd 
Ledelsen: Hjemmesiden er ved at være i drift igen. 
Taget i udskolingen er næsten færdigt. Der er ansat ny 
administrativ leder, Shila Høeg, der ansættes fra 1. 
december 2021 
Formanden: Vores ene suppleant har bedt o at træde ud 
af bestyrelsen, og det er taget til efterretning. 
Formanden har spurgt ind til FRO-møder i CDS. Der 
bliver ikke afholdt FRO-møder her i efteråret. Det 
udtrykker formanden beklagelse over.  
 

Sag 25 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

•  

 Intet til dette punkt. 

Sag 26 / Orientering / 
Eventuelt 

 

 


