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Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde Fladsåskolen 

 

Dato: onsdag den 8. februar 2017  

Tid: 19.00 – 21.00 

Sted: Afd. Korskilde 

 

Tilstede: Søren Ramussen Blak, Heidi Nonbo, Anakarina Vorbeck Corcoran, Camilla Nerup, 

Nina Lise, Charlotte Nielsen, Thomas Erskov, Lærke Berggren Jensen, Emme Rosendahl Olsen, 

Søren Holm Christensen og Bo Hauge Laursen.  

Afbud: Charlotte Roest, Karen Berner Skipper, Thomas Erskov Camilla Nerup  

Fraværende: Emme Rosendahl Olsen 

 

 

Referat: Søren Holm Christensen 

 

 

Dagsorden 

 

72. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat: Godkendt 

 

 

73. Punkter til eventuelt 

 

Referat: 

- Henvendelse fra team Rynkeby 

- opfølgning på drikkefontæner  

 

 

74. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

 

Referat: 

Korskilde: 

- 5 klasserne har været til Bordtennis i Toksværd bordtennis klub. Det var en stor 

succes og elevrådet ønsker at fortsætte samarbejdet med bordtennisklubben i 

Toksværd.  

- Lærke har forslag til udendørs legeplads fra elevrådet. Forslagene bliver givet videre 

til arbejdsgruppe.  

Mogenstrup. 

- Bo refererede fra elevrådets møde 0-9 kl. Elevrådet er glade for de nye fælles 

frikvarter – muligvis er 12-pausen for lang for nogen, men det er der ikke nogen 

enighed om. Der er ligeledes tilfredshed med valgfagene både med hensyn til 

indhold (tilbud af fag) og valgfagenes længde på 4 lektioner.    

 

 

 

75. Kort nyt 

(alle / 15 min) 

 

 

Referat: 

- Skolen er i gang med at planlægge næste skoleår. 

- Pligtige drøftelser vedr. næste år har været på lærermøder på begge afdelinger. Et 

af de punkter der blev drøftet var frikvarterets længde. Der var stor forskel på 

oplevelserne af frikvarterets længde på de 2 afdelinger. Det var specifikt frikvarteret 
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ved frokost der var delte holdninger til. Afd. Korskilde mener at frikvarteret er for 

langt og ønsker at have kortere middags pause, mens Afd. Mogenstrup ønsker at 

have det som det er i år, da det giver eleverne mulighed for fordybelse  og især for 

de yngste elever mulighed for at spise deres madpakke uden at skulle skynde sig  . 

- AMR, TR og ledelserne for alle skolerne i Næstved kommune har fået præsenteret 

APV  for alle skolerne. Fladsåskolen lå øverste på alle områderne.   

- Søren Blak refererede fra FRO møde    

- hæfte 6 vedr. skolebestyrelsens arbejde blev udleveret.  

 

76. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat: 

- Vores forbrugs % er på 46,13  

 

 

77. Næstved Kommunes skolevæsens Kvalitetsrapport 2016 – høringssvar 

- Deadline 20. februar 2017 kl. 12 og sendes til CDS@naestved.dk  

 

(alle / 15 min) 

 

Referat: 

Skolebestyrelsen vil lave et hørings svar, hvor der vil kommenteres på :  

 

- at det ikke er i orden at elever bliver opfordret fra Forvaltningen til at medbringe 

egen PC/devise i undervisningen.  

-  at det ikke er ambitiøst mål at der skal være 1 pc til 2 elever i folkeskolen. Målet 

burde være 1 pc til 1 elev. 

-  At efter udskolingen fra Afd. Korskilde er flyttet på Afd. Mogenstrup, mangler der 

lokaler på Afd. Mogenstrup.  

-  At politikkerne er åbne for at lektionstimetallet for eleverne bliver sat ned.    

- Bus situationen for eleverne på Fladsåskolen   

 

Søren Blak skriver et udkast.  

 

 

 

78. Behandling af principper 

(alle / 35 min) 

 

Referat: 

Følgende princip gennemgået: 

- Undervisning og organisering : Bo skriver rettelser/tilføjelser. Tages på næste møde 

 

79. Legepladsudvalg – status 

(CR / 5 min) 

 

Referat: intet nyt 

 

 

80. Opfølgning på bus-situationen – status 

(5 min) 

 

Referat: 

Bus afgang, de sene ruter bliver vendt fra 1.maj  
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81. Trafiksikkerhed 

(5 min) 

 

Referat: 

- Skolebestyrelsens ønsker at få feedback vedr. skolebestyrelsens høringssvar om 

trafiksikkerhed. 

- Skolebestyrelsens ønsker snerydning tidligere om morgenen ved de veje der fører til 

skolen. Specielt for Afd. Korskilde er det et problem.  

 

 

82. Skolefotografering – status 

(BHL / 5 min) 

Referat: 

Bo og Heidi aftaler hvilket firma der skal stå for fotograferingen næste år.    

 

 

83. Orientering om bygningsmæssige forhold på afd. Mogenstrup vedr. varme, 

indtrængende vand og lugt. 

(BHL / 5 min) 

 

Referat: 

Der bliver arbejdet på udfordringen med varme på Mogenstrup. Der er stor 

opmærksomhed for at få varmestyringen til at fungere og der bliver forsøgt forskellige 

tiltag med varmsystemet. Det firma der har lavet varmestyring er sammen med 

Fladsåskolen serviceleder i gang med at lave tiltag der skulle forbedre styringen af 

varmen i alle lokalerne  på  Afd. Mogenstrup.  

Ledelsens følger løbende op på varme udfordringen.   

 

84. Orientering om bygningsmæssige forhold på afd. Korskilde vedr. afspærring 

v/Nordkap 

(SHC / 5 min) 

 

Referat: 

Pullert er bestilt og forventes være oppe senest næste skolebestyrelses møde.  

 

 

 

85. Timefordelingsplan 2017-2018 

(BHL / 5 min) 

 

Referat: 

Udskudt til næste gang  

 

 

86. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat: udskudt  

 

87. Punkter til kommende bestyrelsesmøde 

 

Referat: 

- Grønt bevoksning langs Trollehulen op mod hallen  

 

88. Lukket punkt 

(BHL / 5 min) 
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Bo orienteret fra lukket punkt.  

 

 

 

 

 

 

 


