
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: tirsdag d. 23. oktober 

Tid: 17.00 – 19.00 

Sted: afd. Mogenstrup 

 

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

Boris Madsen, Charlotte Roest, Charlotte Nielsen, Rikke Næstholdt, Laura Houlby Holm, Emma 

Anderson, Nikolaj Hansen, Balthazar Færch, Søren Holm Christensen og Bo Hauge Laursen 

 

 

Afbud: Rikke Næstholdt, Boris Madsen 

Fraværende:  

Referat: Søren Holm Christensen 

 

 

 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Referat: Godkendt med tilføjelse af ekstra punkt : Ansættelses udvalg til SFO pædagog 

Korskilde.   

 

 

 

2. Punkter til eventuelt 

 

Referat:  Skolernes Motionsdag  

 

 

 

3. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

 

Referat:  

Mogenstrup:   

- Elevrådet ønsker om at der laves en bod på Mogenstrup. Elevrådet kommer med et 

forslag til hvordan det kan lade sig gøre.  



 
- 7B og 8D ønsker at få lavet et håndtag så de kan komme ind i deres grupperum uden at 

bruge saks eller andre materieller.   

- Ønsker om at få skiftet stole og borde i udskolingen.  

- Ønsker om at få arbejdsborde ude foran klasselokalerne på 9 årgang og i samlingsalene.  

- Elevrådet har lavet en møderække for elevråds møderne. Møderækken bliver afleveret 

på kontoret.  

 

Korskilde:  

- 

 

4. Kort nytx 

(alle / 20 min) 

 

Referat:  

- Alle medarbejder i Næstved kommune skal gennemgå et E lernings kursus i 

databehandling  

- Der er blevet lavet en psykisk og fysisk   APV for alle skolens medarbejderne. Resultatet 

af APV har ikke været behandlet endnu  

- Der har været 6 ansøger til matematik stilling på Korskilde. 

- Der har været afholdt formandsmøde for kommunens skolebestyrelserne, hvor skolernes 

høringssvar for fase 2 blev behandlet. 

- Næste formandsmøde den 6. november skal afholdes på Fladsåskolen. 

 

 

5. Fastelavn på Mogenstrup 

 (   / 10 min) 

 

 Referat: 

 

- Elevrådet undersøger om det er ønske om at have fastelavnsfest både mellemtrinet og 

udskoling på Mogenstrup.  

- Der bliver også undersøgt blandt personalet i afdelingen om personalet holdninge. 

 

 

 

 



 
6. Årsberetning 

(SRB / 10 min) 

 

Referat: 

Årsberetningen blev godkendt. 

 

7. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

Pr. 30/9 er der brugt 15.13 af budgettet, der mangler dog regninger fra kobberbakkeskolen 

på vores 20.2 børn samt at overførelsen af overskud fra 2017/2018 ikke er med.  

Mangler et   

 

8. Status vikarforbrug og personalefravær 

(SHC / 5 min) 

 

Referat: 

- Vikar forbrug til næste gang opgøres på løn niveau, klasse fravær samt timeløn og 

fastløns vikar.  

 

 

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

(SHC-BHL / 10 min)  

 

Referat: 

- Maling af facaderne er blevet udskudt, der bliver arbejdet på en løsning. 

- Der er bestilt håndværker til at lave graven samt til vedligeholdelse af skrænt mod 

parkeringsplads.  

- Cykelholder som står i nyt cykelskur skal i brug  

- Varme udfordringen.  

- Der skal aftales en ny inspektions dato for skolebestyrelsen på Afd.  Mogenstrup 

- Der er ønsker om at se på garderobemulighederne på mellemtrinet Afd. Mogenstrup, det 

ser meget rodet ud 

-    

 

 

 



 
10. Status på busser, transport og trafik 

(CR/SHC/BHL/SRB / 10 min) 

 

Referat: 

- Der er ønske om at ekstrabussen der kører 15.20 kører modsat end hovedbussen. Så 

man   kan mindske elevernes transporttid.  Skolen undersøges med Movia hvor mange af 

eleverne fra Mogenstrup der kører med videre efter Korskilde.  

- 697 kører ikke mere om formiddagen, hvilket gøre at nu skal bestilles bus hver gang der 

er  brobygning mellem afdeling.  

 

 

 

11. Drøftelse af behov princip for interesseorganisationer/ tredje parts aktiviteter i skolen 

(CR/BHL – 10 min) (se bilag) 

 

Referat: 

Bo laver et udkast til princip interesseorganisationer/ tredje parts aktiviteter i skolen 

 

 

 

12. Høringssvar vedr. omorganisering af skolerne i Næstved Kommune 

(BHL/SRB – 20 min) 

 

Referat: 

Søren Blak laver et udkast til hørings svar.  

 

 

13. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat:  

- Skolernes Motionsdag 

  

 

 

14. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

 



 
Referat: 

- Husk at sætte punkter  hvor elevrådet deltager først på dagsorden   

- Køleskab 

- Høringssvar vedr. omorganisering af skolerne i Næstved Kommune 

- Fastelavn 

- Drøftelse af behov princip for interesseorganisationer/ tredje parts aktiviteter i skolen 

- Ansættelses udvalg SFO 

- Evaluering af skolernes motionsløb 

- bod på Mogenstrup. 

 

15.  

  

 

 

 
 


