Referat af skolebestyrelsesmødet på Holmegaardskolen
Torsdag den 23.01.2020 klokken 18:00-21:00
STED: Afd. Fensmark, Nissens hus, 4684 Holmegaard

Til stede: Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Martin Kielsgaard, Dan Heino
Kristoffersen, Jacob Svava Mortensen, Jørgen Wilms, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Maj-Brit Kusk,
Ditte-Lene Paustian, Mikkel Pedersen 6T, Magnus Rude 9I
Fraværende:
Afbud: Jacob, Berit, Martin, Ann Kristin, Dan, Magnus
Mødeleder: Ena Christensen
Referat: Mette Hugger
Punkt

Referat

Sag 57 / 18:00 – 18:05 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet blev rundsendt til underskrift

Sag 58 / 18:05 – 18:15 / Orientering /
Elevrådet
•
Elevrådsrepræsentanterne præsenterer de
sager, de bringer med fra de respektive
elevråd

Elevrådet i Toksværd:
På Toksværd vil man gerne have en madbod, hvor der
kan sælges mad. Man kan bestille mad via Næstved
madservice, men man ønsker et supplement til denne
ordning. Skolebestyrelsen kigger på mulighederne for at
lave en skolebod på afd. Toksværd. Der er talt om at lave
en aktivitetsdag. Der blev talt om de tanker der er
omkring det, at starte i de nye 7. klasse, hvor alle elever
bliver blandet, der er gang i brobygningen på nuværende
6. årgang.
Der er demokratidag for elevrådet den 4. februar 2020,
hvor elevrådet skal på demokratikursus. Skolebestyrelsen
vil gerne høre om kurset på næste møde.

Sag 59 / 18:15 – 18:35 / MHU / Orientering /
Økonomiopfølgning
•
Dette skoleår
•
Kommende skoleår

Vi får 544.000 kr. ud af de 5 mio. der er givet fra BSU, vi
forventer at gå ud med et merforbrug på omkring 1 mio.
Vi kigger på alle tænkelige muligheder for at nedbringe
gælden yderligere.
I kommende skoleår får vi omkring 2.3 mio. mere i
tildelingen.

Sag 60 / 18:35 – 19:00 / JG / Drøftelse / 2 bilag
Princip om
forældresamarbejde/elevplaner/handlingsplaner
Der ønskes en drøftelse af, hvordan dette princip kan
udformes, og hvad det skal indeholde. Skolens
værdiregelsæt og princip C om skole-hjem
samarbejdet sendes med som bilag til inspiration.

Der ønskes en ensretning af ugeplaner i forhold til hvor
forældrene skal orientere sig i forhold til lektier. For
mange klasser ligger ugeplanen i ugenoter, fordi
personalet ikke kan se hinandens noter i ugeplanen, i
minuddannelse, man kan kun se sine egne noter.
Ledelsen undersøger hvordan ugeplaner fungerer i
”minuddannelse”. Knapperne i ”minuddannelse” under
elevplaner bruges på nuværende tidspunkt ikke.
Forældrene ønsker mere viden om hvad eleverne laver i
ugens løb. Princippet skal indeholde følgende: forældrene
skal informeres om hvad eleverne skal lave i løbet af
ugen, og der laves ugeplaner samme sted for alle klasser.
Samt en forventningsafstemning om hvornår forældre
kan se næste uges planlægning. Der er behov for at
ensrette ugeplaner, især lektiedelen, punktet sættes på
næste skolebestyrelsesmøde. Ledelsen og
medarbejdergruppen præsenterer hvordan vi tænker det
skal ske fremadrettet på næste skolebestyrelsesmøde.
Da der er nedsat en arbejdsgruppe fra Regeringens side,
afventer vi udmelding fra denne arbejdsgruppe, før vi
laver et princip omkring elevplaner og handleplaner.

Sag 61 / 19:00 – 19:30 / JG / Drøftelse / 1 bilag
Princip om kommunikation
Skolens princip M Kommunikationspolitik sendes med
som bilag til inspiration.

Hvordan kommunikerer vi med hinanden, så budskabet
når frem til flest mulige og relevante modtagere?
Hvordan tilretter vi opslag, beskeder m.m.
I princippet skal der stå noget omkring ”kommandovejen”
hvordan handler man som forældre. Vi skal forholde os til

hvordan man agere på de sociale medier.
Der indsamles kommunikationsprincipper fra Kommunens
andre skoler, samt skole og forældre, som medsendes
som bilag på næste møde, hvor punktet drøftes igen.
Skolebestyrelsen ønsker at starte helt forfra med at
udarbejde et princip.
19:30 – 19:40 Pause
Sag 62 / 19:40 – 19:50 / JRW / Beslutning / 1 bilag
Skolebestyrelsesseminar
Vi skal tage beslutning om deltagelse eller ikke
deltagelse ved i dette seminar. Program med mere
sendes med som bilag.

Der er stemning for deltagelse, skolen tilmelder 8 til
arrangementet. Mette sender tilmelding ud til alle, og
sørger for at tilmelde dem der gerne vil deltage.

Sag 63 / 19:50 – 20:10 / MHU / Orientering /
Legepladsprojekt
Legepladsprojektet er med som fast punkt

Fremlæggelse af ”salgsmateriale”, som skal bruges til at
få kapital til at komme i gang med at søge fondsmidler.
Må vi sælge ”sponsorplads” på vores gavl, i en periode?
Det undersøges. I projektet skal der skrives hvad skal der
til, for at projektet kan blive realiseret. Skal vi trykke
materialet i en folder, så det ser mere professionelt ud.
Kan Næstved Kommunes kommunikationsafdelingen lave
det? Eksempler på folkeaktier, hvor mange skal vi bruge?

Sag 64 / 20:10 – 20:35 / Orientering /
Bordet rundt
•
Medlemmer
•
Medarbejdere
•
Ledelsen
•
Formanden

Medlemmer:
Eleverne går over vejen mellem fodgængerfelterne, og
der er ikke lys på, det er mørkt, og trafikanter kan have
svært ved at se eleverne. Kan vi løse det ved at lukke
porten om morgenen i de mørke timer?
Skolebestyrelsen er helt usynlig, hvordan kan vi blive
mere synlig hos forældrene? Skal der laves en Facebook
side for skolebestyrelsen? Emnet sættes på dagsorden til
næste møde.
Medarbejdere:
Toksværd:
Der er udfordringer med legeplads på afdelingen, en stor
del af græsplænen er spærret af pga. meget vand.
Fensmark:
Der er også en udfordring med meget vand på
græsarealerne på afdelingen. Der holdes skolefest i
indskolingen og mellemtrinnet på afd. Fensmark. Der har
været terminsprøver for 8. og 9. årgang, som er gået
efter planen.
Der er digital dannelses dag den 4. februar 2020, man
skal arbejde med digital dannelse hele dagen.
Ledelsen:
Der er ansat en ny medarbejder i X-klassen, stillingen er
tidsbegrænset og varer indtil sommerferien.
Der arbejdes med faglighed og resultater, og hvordan vi
kan arbejde med testdata, hvordan vi kan rykke den
enkelte elev, ud fra disse data.
Fra 18. februar 2020 kommer der et nyt Uni-login, der
kommer information til både personale, elever og
forældre i den kommende uge.
I januar er der kommet en ny hjemmeside, den er ikke
særlig brugervenlig, og der arbejdes på at udarbejde en
ny og forbedret hjemmeside.
Høring om sammenhængende politik for børn, unge og
deres familier, det sendes ud, og sættes på det
kommende skolebestyrelsesmøde.
Formanden:
Der er kommet en enkelt klage.
Der har været afholdt formandsmøde for
skolebestyrelserne i Næstved Kommune. Jesper havde

ønsket et punkt på mødet med en runde, hvor hver skole
skulle præsentere hvor det var svært at være skole. Der
skulle bydes ind med punkter til FRO mødet i marts
måned. Forventningsafstemning til samarbejdet med
børne- og skoleudvalget, skal drøftes på FRO mødet.
Indkaldelse til forældremøde med kort varsel, med en
kortfattet og stram dagsorden omkring sprog og trivsel.
Mødet var positivt og godt, og opfattelsen af hvad mødet
skulle dreje sig om, var en helt anden, det var en rigtig
god oplevelse, og mange forældre deltog i mødet.
Sag 65 / 20:35 – 20:45 / Beslutning /
Punkter til kommende møde

Ugeplaner/lektie
Princip for kommunikation
Drøftelse af Facebook side
Høring om sammenhængende politik for børn, unge og
deres familier for 0-18 års området.

Sag 66 / 20:45 – 20:50 / Orientering /
Eventuelt

Ingen bemærkninger.

