
 
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen  
 

Torsdag den 17.6.2021 klokken 17:00 -21:00  
Årsberetning fra klokken 17:00 
STED: Håndværk & Design, administrationsbygningen, Afdeling Fensmark 
 
Til stede: Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Jacob Svava Mortensen, Mette 
Hugger, Jesper Nielsen, Gerd Østergaard, Jørgen Wilms, Tilde Marie Kannegaard 8I, Tore Lindebæk 
Jensen 5T,  
 
Fraværende:  
Afbud: Dan Heino Kristoffersen, Ditte-Lene Paustian, Mia Than West (suppleant), Sara Lang 
Mølgaard (suppleant) 
Mødeleder:  
Referat: Mette Hugger  
 

Punkt Referat 

Sag 123 / Beslutning / 
Godkendelse af referater 

Referatet blev rundsendt til underskrift  

Sag 124 / JG / Orientering/ 
Punkter fra elevrådet 

Fensmark udskolingen: 
Der er eksamensstemning på afdelingen, men det er 
fantastisk at være fysisk tilbage på skolen.  
Elevrådet har haft fokus på hvordan vi kan undgå at 
skolen bliver så beskidt, og hvordan eleverne kan passe 
på skolen og inventaret. Eleverne ønsker flere måtter på 
afdelingen, samt koste og fejebakker til at gøre rent 
efter sig.  
Det er ærgerligt at inventaret bliver ødelagt og der har 
været en drøftelse af hvordan eleverne får større ansvar 
for inventaret. Det vil være et fokus i kommende 
skoleår. Forslag om at både elever og voksne på 
afdelingen er rollemodeller og f.eks. samler affald op der 
ligger m.m.  
Elevrådsarbejdet vil blive opkvalificeret med hjælp fra 
skolens ledelse og skolebestyrelsen.  

Sag 125 / MHU / Orientering / 1 bilag 
Økonomi 

• Status i år 

Vores økonomi ser fortsat fornuftig ud, det eneste der 
måske kan afvige resultatet, er hvis ikke vi får bogført 
de refusioner vi forventer, f.eks. jobrotationsydelsen og 
barselsrefusionen.  

Sag 126 / JRW / Orientering / 
Coronastatus 

Stort set alt er åbnet nu i forhold til de restriktioner der 
har været. Vi har fastholdt at eleverne bruger deres 
egne indgange, for ikke at ændre reglerne igen for en 
kort periode inden sommerferien. Efter sommerferien 
går vi tilbage til normale omstændigheder, vi skal 
tilbyde to ugentlige kviktest frem til 30-9-21 

Sag 127 / MHU / Beslutning / 2 bilag 
Trafikprincip 

Det er rart at der er flere høringssvar end der plejer at 
være.  
Der er ikke kommet en reaktion fra CTE omkring 
problematikkerne omkring Søledsvej og sikker skolevej. 
Ledelsen undersøger hvorvidt vi kan få sagen løftet 
videre. Formanden har bedt om at sagen kommer på 
dagsorden i teknisk udvalg.  
Næstved Kommunes politik er under revidering, og 
bliver lagt op lige så snart det er revideret.  
Skolebestyrelsen vedtager trafikprincippet.  

Pause  

Sag 128 / JRW / Beslutning/ 1 bilag 
Værdiregelsæt 

Værdigregelsættet er blevet opdateret siden sidste 
møde. Vi opdagede at princip mod mobning var en del af 
værdigregelsættet og ikke et selvstændigt princip. 
Værdigregelsættet er vedtaget, med den ændring at 
handlingsafsnittet indsættes under antimobbestrategien.  

Sag 129 / JG / Drøftelse / 1 bilag 
Princip mod mobning 

Princippet er lagt ind i den vedtagne struktur, indholdet 
er det samme, som da det var en del af 
værdigregelsættet.  
”Definitioner” kan ændres til vi skelner mellem trivsel, 
konflikt, drillerier og mobning. Forslag om at under 



 
 

definitioner skal mobning stå først. Vi skal have en 
antimobbestrategi. Handlingsafsnittet flyttes til 
værdigregelsættet. Princippet vedtages med de 
ændringer der er foreslået. Det sendes i høring i starten 
af september, når de nye klasseråd er dannet.  

Sag 130 / JG / Beslutning / 1 bilag 
Konstituering 

Der skal vælges en formand og en næstformand til 
kommende skoleår.  
Formand: Jesper er valgt som formand.  
Næstformand: Jacob er valgt som næstformand, Ann 
Kristin bliver suppleant som næstformand i Jacobs orlov 
periode.  

Sag 131 / JG / Beslutning / 1 bilag 
Forretningsorden 

Forretningsorden skal opdateres. Den sidste 
arbejdsgruppe der var nedsat, har et forslag til en 
revideret forretningsorden. Berit, Jesper og Jacob 
reviderer forretningsorden.  

Sag 132 / JG / Beslutning / 1 bilag 
Forslag til møderække 

Vi mødes i Håndværk og design, så længe vi bruger 
Nissens hus som vores test sted. Møderækken på 
tidspunkt og datoer er vedtaget, mødets placering 
besluttes efterfølgende.  

Sag 133 / MHU / Orientering / 
Legepladsprojekt 
Status på legepladsprojekt 

Godkendelsen til at lease legepladsen er på 
Økonomiudvalget på mandag. Vi afventer godkendelse 
fra økonomiudvalget. Når beslutningen foreligger, 
informeres skolebestyrelsen.  

Sag 134 / JRW / Orientering / 1 bilag 
Udtalelse om skemaer 

Det besluttes at i starten af næste uge sendes 
skemaerne til skolebestyrelsen kommentering på mail.  

Sag 135 / Orientering / 
Bordet rundt 

• Medlemmer 
• Medarbejdere 
• Ledelsen 
• Formanden 

Medlemmer 
Der er et ønske om at afdeling Fensmark ikke kaldes 
”ny” og ”gammel” men indskoling/mellemtrin samt 
udskoling. 
Der har været nogen gode ture for eleverne da 
klasserne har brugt trivselsmidlerne.  
 
Medarbejdere 
Toksværd:  
Det har været travlt med at få brugt trivselsmidlerne på 
klassernes trivsel. De sidste detaljer omkring 
fagfordelingen er i fuld gang. Gerd siger tak for i år, der 
kommer en ny medarbejderrepræsentant fra afdeling 
Toksværd til august.   
 
Fensmark:  
Der kan afholdes en lille afslutning afdelingsvis sidste 
skoledag, det skaber glæde. Der er en del presset 
kollegaer. Der har været nogen gode arrangementer i 
form af brug af de tildelte trivselsmidler. Der er glade 
elever.  
 
Ledelsen 
Brugen af trivselsmidler er forlænget til 31-12-21.  
Vi glæder os til at vi kan gå tilbage til mere normal 
skoledrift. Medarbejderne kan afdelingsvis få sagt god 
ferie til hinanden.  
 
Formanden 
Der var besigtigelse den 31-5-21 af alle skolens 
områder. Det var en rigtig god tur, hvor man fik set 
hvad skolen egentlig består af.  
Der har været afholdt dialogmøde med BSU omkring det 
læserbrev der var i Sjællandske, der har været fokus på 
hvordan man kunne gøre kommunikationen bedre.  
Formanden er med til en del ansættelsessamtaler, og 
synes ikke at vores stillingsopslag virker helt i top, der 
er behov for at opkvalificere processen. 
Der er møde i FRO til efteråret, hvor Jesper gerne vil 
diskutere vores 6. klassers deltagelse i 
skolebestyrelsesarbejdet. I folkeskolelovens §42 står der 
at hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal 
der vælges mindst 1 elevrepræsentant for hver afdeling. 



 
 

Vi kan indrette dagsorden til at elevrådsrepræsentanten 
kan gå efter de relevante punkter 

Sag 136 / Beslutning / 
Punkter til kommende møde 

•  

Forretningsorden  
Videopræsentation af skolebestyrelsesarbejdet til 
forældremøderne/Jacob  

Sag 137 / Orientering / 
Eventuelt 

Ingen bemærkninger.   

 


