Referat af skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen
Mandag den 24.02.2020 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,
Mikkel Pedersen 6T, Magnus Rude 9I
Fraværende: Dan Heino Kristoffersen og Mikkel Pedersen
Afbud: Berit Jørgensen, Martin Kielsgaard
Mødeleder: Ena Christensen
Referat: Mette Hugger
Punkt

Referat

Sag 67 / 18:00 – 18:05 / Beslutning /
Godkendelse af referat

Referatet blev rundsendt og underskrevet

Sag 68 / 18:05 – 18:15 / Orientering /
Elevrådet
•
Elevrådsrepræsentanterne præsenterer de
sager, de bringer med fra de respektive
elevråd

Fensmark:
Ønsker om tiltag der skal komme på skolen, og de nye
mobilregler, samt brugen af salene på skolen i
frikvarterne. Man kan godt betale med mobilepay i
kantinen, selvom skolen er mobilfri og det fungere rigtig
godt. Der indkaldes til ekstraordinært elevrådsmøde i
udskolingen, hvor princippet omkring lektier vil blive
drøftet, elevrådet i indskolingen og på mellemtrinnet har
drøftet princippet omkring lektier og sendt deres input.
Toksværd:
Der har været afholdt demokratikursus, der har været
blandede meninger om hvor brugbart kurset var.

Sag 69 / 18:15 – 18:35 / MHU / Orientering / 2 bilag Vi forventer på nuværende tidspunkt at driftsåret lander
Økonomiopfølgning
på et merforbrug på omkring 800.000 kr., og det samlede
•
Dette skoleår
resultat med merforbruget fra sidste skoleår ender på
•
Kommende skoleår
omkring 3 mio. kr. Gældes afvikles i kommende skoleår,
dette er der taget højde for i kommende skoleårs
planlægning.
Holmegaardskolen får omkring 2.3 mio. mere i
kommende skoleår, men da vi skal være gælds frie pr.
31-7-21, vil pengene blive medregnet til gældsafvikling.
På næste bestyrelsesmøde vil det overordnet budget blive
fremlagt på mødet, derefter vil der på april mødet blive
fremlagt et mere detaljeret budget, og budgettet skal
endelig godkendes på maj mødet.
Sag 70 / 18:35 – 18:55 / JRW / Orientering
Hvordan arbejder skolen med ugeplaner i Aula?
På baggrund af drøftelse på seneste møde, giver
skolen en orientering om, hvordan arbejdet med at
gøre ugeplaner i MinUddannelse mere ensartede og
brugervenlige, skrider frem.

Der er nogle tekniske udfordringer i MinUddannelse, som
forventes løst senest den 1-8-20. Der ønskes en
ensretning fra forældrenes side, om at fagenes ugeplan
står samme sted, f.eks. i en ugeplan, eller i ugenoter.
Ledelsen får sat rammen for hvor ugeplanen skal ligge
henne, og får meldt ud til personalet, hvor ugeplanerne
skal ligge henne, samt hvornår de skal være tilgængelige
for forældrene. Derudover meldes forventningerne til
ugeplanerne ud til forældrene.

Sag 71 / 18:55 – 19:20 / JG / Drøftelse / 1 bilag
Princip om kommunikation
Der foreligger et udkast til nyt princip om
kommunikation, og der foreligger ligeledes materiale
fra nogle af kommunens andre folkeskoler, til
inspiration.

Drøftelse af hvordan Holmegaardskolens kommunikation
princip skal se ud. Det gældende princip for
kommunikation skal opdateres.
Skal der stå noget omkring elektronisk kommunikation,
f.eks. hvis skolen skal have en Facebook profil, hvordan
kommunikere vi så på den? F.eks. en
forventningsafstemning i forhold til de sociale medier.
Personrelaterede problemstillinger skal ikke foregå på de
sociale medier.
Det er vigtigt, at princippet omhandler om
kommunikation mellem, til og fra skole og hjem.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder et

udkast til kommende møder, arbejdsgruppen består af
Ena, Jesper og Jacob.
Der var bred opbakning til det sidste udkast i bilaget til
punktet. Arbejdsgruppen kan finde inspiration til
principper i skolens værdiregelsæt.
19:20 – 19:30 Pause
Sag 72 / 19:30 – 19:50 / DL / Beslutning
Facebook som afsender
På baggrund af drøftelse på seneste møde, ønskes en
beslutning om, hvorvidt og hvordan skolen kan
kommunikere på andre platforme end Aula. Det kan fx
være på Facebook.

Hvordan sikrer vi, at forældrene og omverdenen får
kendskab til det arbejde der laves i skolebestyrelsen?
Forslag om, at lave en Facebook side, hvor der f.eks.
lægges videoklip af de vigtige pointer fra månedens
møde. Man kan også benytte sig at podcast.
Ledelsen undersøger hvem der driver de andre skolers
Facebook sider.
Hvis skolen skal have en Facebook side, kan man evt.
benytte sig af advisering/samtykke om video/billeder
opslag til forældrene inden videoen og billederne bliver
taget.
Vi starter med at lave en Facebook siden for
skolebestyrelsen, og ledelsen undersøger mulighederne
for at oprette en Facebook side for skolen.
Facebook siden oprettes, og offentliggøres først når den
er klar.

Sag 73 / 19:50 – 20:15 / MHU / Beslutning / 1 bilag
Høring på 0-18 års området
Der skal udarbejdes et høringssvar, på baggrund af det
udsendte materiale (se bilag).

Vi bakker op omkring hensigterne, men der er også
eksempler på at praksis ikke altid er efter hensigterne.
Det er godt, at samarbejdet skal fastholdes og styrkes for
0-18 års området.
Vi kan godt støtte op omkring hensigterne, og der skal
være en sikring af midlerne, så hensigterne kan
gennemføres. Der udarbejdes et udkast til rundsending,
inden endelig afsending.

Sag 74 / 20:15 – 20:25 / JRW / Beslutning / 1 bilag
Skolens anvendelse af §16D
Skolen orienterer om den ønskede anvendelse af
§16D.

Skolen ønsker at benytte §16D for mellemtrinnet og
udskolingen for kommende skoleår, ved at afkorte
skoledagen.
Skolebestyrelsen bakker op omkring anvendelsen.

Sag 75 / 20:25 – 20:50 / Orientering /
Bordet rundt
•
Medlemmer
•
Medarbejdere
•
Ledelsen
•
Formanden

Medlemmer:
Det er rigtig godt der er kommet nye plader på boldbanen
i udskolingen.
Det er tit der er møder, hvor der er medlemmer der ikke
kommer til møderne. Problematikken vendes på det
kommende skolebestyrelsesmøde.
Medarbejdere:
Fensmark:
Der har været afholdt fastelavn i dag, det er gået rigtig
godt.
Der er en lokalaftale for lærerne i Næstved Kommune,
den skal evalueres på onsdag. Skolebestyrelsen vil gerne
have en orientering om den lokalaftale der er i Næstved
Kommune.
Toksværd:
Der er meget vand og mudder på udearealerne.
Skolekomedien er rykket til den 29. april 2020.
Der er uro omkring det nyhedsbrev der er udsendt fra
Holme-Olstrup privatskole, der har været en debat om
hvordan Holmegaardskolen kan profilere sig på en
ordentlig måde.
Ledelsen:
Der er børnetopmøde på torsdag.
Vi er tæt på at være færdige med at visitere vores 20.2
elever til kommende skoleår. Ringetiderne ændres på
vores mellemtrin, så der er 4 dage til 14.10 og 1 dag til
15.10.
Der er udarbejdet materiale til vores legeplads projekt,
materialet vil blive gennemgået på kommende
bestyrelsesmøde.

Formanden:
Der er skolebestyrelsesseminar den 21. marts 2020. Der
er topmøde på torsdag omkring 2025 målene.
Der er udsendt et nyhedsbrev for Holme-Olstrup
privatskole, hvor der er et direkte angreb på
Holmegaardskolen.
Sag 76 / 20:50 – 20:55 / Beslutning /
Punkter til kommende møde

Skolebestyrelses medlemmernes fremmøde
Princip om lektier
Orientering om arbejdstidsaftale
Orientering om legepladsprojekt

Sag 77 / 20:55 – 21:00 / Orientering /
Eventuelt

Ingen bemærkninger

