
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: torsdag den 19. april 

Tid: 17.00 – 19.00 

Sted: afd. Mogenstrup 

 

Tilstede: Søren Blak Rasmussen, Heidi Nonbo, Camilla Nerup, Nina Lise, Karen Berner Skipper, 

Anakarina Vorbeck Corcoran, Charlotte Roest, Charlotte Nielsen, Thomas Erskov, Alberte 

Frederiksen, Mette Olsson, Søren Holm Christensen og Bo Hauge Laursen 

Afbud: Nina Lise: Søren Blak Rasmussen, Karen Berner Skipper, Alberte Frederiksen, Mette Olsson 

Fraværende:  

 

Referat: Søren Holm Christensen 

 

Dagsorden 

109. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat:  

Godkendt 

 

 

 

110. Punkter til eventuelt 

 

Referat:  

Ingen punkter 

 

 

111. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

 

Referat: Elevrådet var ikke til stede. 

Mogenstrup:   

 

Korskilde:  

- 

 

112. Kort nyt 



 
(alle / 20 min) 

 

Referat:  

- Afdeling Mogenstrup har fået bevilliget en pavillon, som skal stå uden for samlingsalen. 

Planen er at musiklokalet rykker over i pavillonen og at biblioteket rykker ned i 

nuværende musiklokale. Der vil så bliver lavet 2 nye lokaler der hvor nuværende 

bibliotek er.    

- Arbejdets tilsynet har været på uanmeldt besøg på Afd. Mogenstrup.  Skolen har fået 2 

straks påbud, et påbud på opbevaring og mærkning af kemikalier og et påbud på en 

rundsav som står fremme i kælderen. Skolen har en måned til at få ordnet påbuddene.   

- I øjeblikket er tallet nede på 27-28 børn til næste skoleår kommende børnehaveklasser 

på Afd. Korskilde. 

- Der har været afholdt ansættelsessamtaler til 3 stillinger på Fladsåskolen - en lærer 

barselsvikar til Mogenstrup, en Bhk. leder til Korskilde og en (håndværk & design) lærer 

til Korskilde.  Ud af de mange kvalificeret ansøger har vi ansat Kristofer Nielsen som 

barselsvikar på Mogenstrup, Beate Vestergaard som lærer i fast stilling på Korskilde og 

Tine Rask Andersen som børneklasseleder i fast stilling på Korkilde.  

- Startskud af høring fase 2 vedr. omorganisering af folkeskolerne i Næstved kommune går 

i gang den 3/5 2018. 

- Den 30 august er hele bestyrelsen indkaldt til evaluering af fase 2 – denne del foregår 

lokalt på skolen.  

- Høringssvar vedr. fase 1 skal afleveres senest 22 maj. Da det giver udfordringer med at få 

samlet hele skolebestyrelsen inden den 22 maj, aftales det at Bo og Søren Blak lave et 

forslag til høringssvar fra Fladsåskolen. Forslaget sendes rundt til godkendelsen i 

skolebestyrelsen.  

- Kommunen har fået bevilliget midler til et nyt AP møller uddannelse projekt til 

uddannelse af leder/ledelser. Projektet sættes i gang i det kommende skoleår.    

-   

113. Generel status på og orientering om skolens SFO  

– Daniel ”besøger” bestyrelsen 
(Daniel / 15 min) 

 

Referat: 

- SFO har ansat 3 nye pædagoger siden jul.  Simon på Mogenstrup, Marlene og Diana  på Korskilde 

- 1 april startede der nye børn i Førskoleren.   Der har været en god og rolig opstart på begge 

afdelinger. 

- Anne er efter eget ønsket stoppet som afdelingsleder på afd. Mogenstrup 

- Der vil blive ansat en afdelingsleder i SFOen hurtigst muligt.   

- SFO har sat et personale udviklings forløb i gang for alle SFO personaler. Der er ansat en ekstern  

konsulent til at stå for forløbet. Forløbet strækker sig over et år og første møde har været 

afholdt. 



 
- For at få SFO ledelsen tætter på SFO personalet bliver SFO leders kontor flyttet tættere på SFO 

afdelingerne på begge matrikler. 

- De ældste SFO børn deltager i Vilde Vulkaner festival i Vordingborg den første uge i 

sommerferien.    

 

114. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

- Vi forsøger at komme ud med nogenlunde samme overskud på kr. 1,6 millioner som 

sidste år Det gør vi udefra at det ser ud til at vi vil få et underskud på næste års visiterede 

20.2- børn på ca. kr. 1,4 millioner. 

.   

 

 

115. Driftsbudget 2018 – 2019  

- Anden behandling af udkast til driftsbudget 2018-2019 

(SHC-BHL / 10 min) 

 

Referat: 

Drift budget er godkendt.  

 

 

116. Orientering om forhold vedr. skolens bygninger og udenoms arealer 

(SHC-BHL / 10 min)  

 

Referat: 

- Indgangspartiet (den røde løber) på Korskilde smuldre, vi tjekker op på det. 

- Maling af diverse flader i skolegården på Korskilde ønskes sat i gang. 

- Varmestyring på Mogenstrup er stadigvæk en udfordring. Der er blevet sat 

forskellige tiltag i gang. B.la. vil der i sommerferien blive lavet en større 

undersøgelse, hvor hver sektion på skolen vil blive gennemgået systematisk. Hvis 

det heller ikke kan løse varmeproblemet, vil der efter aftale med CDS blive sat et 

eksternt firma på, til at komme med en vurdering på hvad problemet kan være.  

- Skolebestyrelsen ønsker at der bliver fejret oftere på afd. Mogenstrup  

- Ukrudt ved afd. Korskilde ønskes fjernet 

- Vi afventer stadigvæk at Park og Vej kommer og ordner udeområderne.  

- Skolen skal gøre eleverne opmærksom at det nye cykel skur på Mogenstrup kan 

bruges.  

- Der er et ønsket om at få nogle flere borde bænke sæt til udeområderne. 



 
- Der skal etableres en kunststof fodboldbane på bold banerne ved Fladsåhallen. 

Etableringen vil ske i julimåned. Det betyder at der vil være en del lastbiltrafik i 

perioden. I den forbindelse kan brugen af parkeringspladsen i sommerferien i 

perioder give udfordringer.      

 

 

117. Behandling af nyt princip: princip for deltagelse i idræt 

(Thomas/BHL / 10 min) (se bilag) 

 

Referat: 

- Godkendt 

 

118. Drøftelse af information til forældre vedr. nye principper 

(SBR / 10 min) 

 

Referat: 

- Udskudt  

 

 

 

119. Behandling af projektbeskrivelse af skolens 10-dels triathlon 

(Thomas / 10 min) (se bilag fra sidste møde) 

 

Referat:  

- Gennemgået 

 

 

120. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat:  

- Charlotte Roest spurgte ind til hvorfor skolen ikke mere bruger projekt Askov rideskole 

Svaret er, at skolen afmeldte samarbejdet i 2016 og at skolen dengang vurderede prisen i 

forhold til udbyttet af hvad børnene/eleverne  får ud projektet ikke helt matchede.  

 

 

121. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

-  

 



 
Referat:  

 

- Princip for mobiltelefon  

- Drøftelse af information til forældre vedr. nye principper 

- Åben skole.  Drøftelse af skolens brug af det. 

 

122. Lukket punkt 


