
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: tirsdag d. 19. juni 

Tid: 17.00 – 19.00 

Sted: afd. Mogenstrup 

 

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

Charlotte Roest, Charlotte Nielsen, Thomas Erskov, Alberte Frederiksen, Mette Olsson, Søren Holm 

Christensen og Bo Hauge Laursen 

 

Andreas Nielsen – daglig leder indskoling/mellemtrin afd. Mogenstrup – deltager i 

bestyrelsesmødet, 

 

Afbud: Anakarina Vorbeck Corcoran , Alberte Frederiksen, Mette Olsson 

Fraværende: 

Referat: Søren Holm Christensen 

 

Bemærk/HUSK: Søren har lovet at der serveres mad til mødet 

 

Dagsorden 

137.  Godkendelse af dagsorden 

 

Referat:  

Godkendt  

 

 

 

138. Punkter til eventuelt 

 

Referat:  

Læsetest  

 

 

139. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

 

Referat:  

Mogenstrup:   

Intet  



 
Korskilde:  

- Eleverne fra 6. klasse er gode til at orientere og dele deres erfaringer med eleverne fra 5. 

klasserne om brobygningen fra 6. klasse til 7. klasse 

 

140. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

 

Referat:  

- Det er nedsat en arbejdes grupper som skal få Komlis til at fungere bedre på skole 

området. Bo Hauge er blevet udpeget til at sidde i arbejdesgruppen, hvor også 

centerchefen deltager.   

- Juniortalent forløb på Næstved gymnasiet: Fladsåskolen regner med at der er 5-10 elever 

der næste år deltage fra skolen. 

- Der er slået stillingsopslag op til 2 lærerstillinger på Afd. Korskilde. Der afholdes 

ansættelses samtaler 27/6.  

- Kampagnen ved skolestart om at møde til tiden, forsætter i næste skole år (uge 33-34). 

Kampagne varer de første 2 uger.  

- Status på karakterer af afgangsprøverne er den 19/6 2018 for Fladsåskolen:  

Alle fag   6,9  

De Bundne 6.5     

- Der er kommet indkaldelse til næste FRO møde den 6/9 2018  

 

 

141. Valg til skolebestyrelsen – status, orientering og resultat 

(BHL-SRB / 5 min) 

 

Referat:  

Opstilling og afvikling af valg til skolebestyrelsen er forløbet godt og uden problemer.  

Resultatet blev som følgende: 

Valgt til bestyrelsen: 

1. Boris Madsen               
        Charlotte Roest          

2. Karen Berner Skipper  

 

Suppleanter: 

3. Anders Birkmann       -     1. suppleant 
4. Martin Seigan              -    2. suppleant 

 

Stemmeprocenten blev 9.35%. 



 
 

 

 

142. Generel status på og orientering om indskoling/mellemtrin afd. Mogenstrup v/ daglig 

leder Andreas Nielsen  

(15 min) 

 

Referat: 

Der er vil være andeledes planlægning i forhold til næste år.  

- Alle de ekstra resurser som skolen har bliver fremover samlet i Pædagogisk lærings 

center (PLC ).  PLC bliver så det styrende og koordinerende organ i vurderingen af hvilke 

indsatser, der skal laves ude i de enkelte klasser. 

- Fremadrettet skal der arbejde mere i årgangs- og fagteams.    

- lærer og pædagogerne skal forsætte med videreudvikle deres brug af ”Min uddannelse”.  

- I forbindelse med at ”Skills” næste år, der bliver afholdt i Næstved, skal Fladsåskolen lige 

som resten af kommunes skole arbejde med skills-temaet i løbet af året. Vi har b.la valgt 

at lave en emne uge i foråret for alle skolens elever. 

-  

 

 

 

143. Status på Åben Skole – præsenteret v. daglig leder Andreas Nielsen 

(BHL / 10 min) (Se bilag) 

 

Referat:  

- Andreas præsenteret hvad Fladsåskolen har arbejdet med sidste år. Det nedskrevne 

materielle skal fungere som en idebank for personalet.  

 

 

144. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

- Vi regner med at komme ud af skoleåret med et overskud på mere end 3 %  

- Der er ikke kommet svar på vores ansøgning om at overfører mere end 3 %. 

 

 

 

 

 



 
145. Mødekalender 2018-2019 

(BHL / 5 min) (se bilag) 

Referat: 

- Foreløbig godkendt, tage op igen når den nye skolebestyrelse er samlet. 

 

 

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

(SHC-BHL / 10 min)  

 

Referat: 

- Arbejdstilsynet har været forbi og kommer tilbage igen til september, hvor fokus bliver 

på det psykiske arbejdsmiljø 

- Park og vej er i gang med at ordne udearealerne på vores 2 matrikler. 

- Den røde løber på Afd. Korskilde, som er ved at smuldre, har Mikkel fra teknisk 

forvaltning set på og noteret udfordringen. Udmeldingen er dog at det ikke ser ud til at 

der er penge til at få det vedligeholdt inden for den nærmeste fremtid. 

- håndværkerne er nåede langt med at få lavet de nye lokaler på Afd. Mogenstrup og det 

ser ud til at det bliver færdigt til tiden.    

- Ifølge serviceleder skulle cykel holderene på Afd. Mogenstrup skulle være sat op i dag 

tirsdag den 17/6.    

  

 

 

 

147. Revidering af ordensreglerne og anvendelse af foranstaltninger – særligt omkring 

anvendelse af mobiltelefoner 

(BHL / 10 min) (se bilag) 

 

Referat: 

- Godkendt pt 1/8 2018  

 

148. Drøftelse af ændringer af busordning og –ruter kommende skoleår 

(BHL/SRB / 10 min) 

 

Referat: 

- Der er sket et par små forandringer på busruterne. Samlet set opleves det som en større 

forringelse for en del af skolens elever. 

- Søren Blak og Charlotte Roest laver en skrivelse fra skolebestyrelsen til trafik.  



 
   

 

 

 

149. Drøftelse af tysk-undervisningen 

(10 min) 

 

Referat: 

Udskudt 

 

 

 

150. Drøftelse af muligheden for fremover at fransk kun tilbydes som valgfag 

(BHL / 10 min) 

 

Referat: 

Udskudt 

 

 

151. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat:  

 Læseprøve. 

- Der har været eksempler på at der er sendt elevernes læseprøve resultater med hjem til 

forældrene, uden yderlige forklaring eller vejledning i hvordan man skal læse dem.  

Ledelsen undersøger det nærmere. Der skal altid være en vejledning i hvordan 

test/læseprøver skal læses, når de bliver sendt hjem til forældrene.  

 

 

152. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

 

Referat:  

- Mødekalender 2018-2019 

- Drøftelse af tysk-undervisningen 

- Drøftelse af muligheden for fremover at fransk kun tilbydes som valgfag 

 

 

 



 
 

 


