
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: mandag d. 19. november 

Tid: 19.00 – 21.00 

Sted: afd. Korskilde 

 

Tilstede: Søren Rasmussen Blak, Heidi Nonbo, Nina Lise, Karen Berner Skipper, Charlotte Roest, 

Charlotte Nielsen, Rikke Næstholdt, Boris Madsen, Camilla Nerup, Nikolaj Hansen, Balthazar Færch,  

Laura Houlby Holm, Emma Anderson, Søren Holm Christensen og Bo Hauge Laursen 

 

 

Afbud: Boris Madsen,   Charlotte Nielsen 

Fraværende: Balthazar Færch 

Referat: Søren Holm Christensen 

 

 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Referat:  

- Godkendt 

 

 

 

2. Punkter til eventuelt 

 

 

- Referat:   

Transport af elever i skoletiden  

Drøftelse af brug af suppleant i skolebestyrelsen  

Forældrehenvendelse vedr. fodbold  

 

 

 

 



 
 

3. Nyt fra elevrådet 

(10 min) 

 

Referat:  

Korskilde:  

- Elevrådet fra Korskilde har et ønske om en cykelsti fra Snesere til afdeling Mogenstrup, 

samt at få flere sikre trafikveje fra de små byer til Mogenstrup    

Mogenstrup:  

- Ønsker fra elevrådet om at få karakter i valgfag. Det kan ikke lade sig gøre at få 

karakterer i 7 klasse i år, endvidere er det ikke muligt at få karakter i de valgfag som 

skolen har, med på afgangsbeviset.  

 

- Der er udfordringer med at få opladet elevernes computer i 9 klasse. Deres computer 

opbevaringsskab er ikke med strømopladnings stik til computere. Det betyder at der er 

ledninger mange steder i klassen.  

- Mangler vand på toilet i 8 D.  

- Håndtag, lås mangler 9 A  

- Der er udfordringen med varmen i et par af 9 klasserne  

Ledelsen får servicemedarbejderne til hurtigst muligt at får set på og lavet de ovennævnte ting.  

Når elevrådet får besked om at der noget der er gået i stykker og skal laves, kan de give Søren 

besked med det samme, så de ikke skal vente på at der er skolebestyrelsesmøde. 

Der skal undersøges til næste mødet hvordan det lille elevråd på Mogenstrup fungere. 

Elevrådsrepræsentanter i skolebestyrelsen får ikke nogen input fra det lille elevråd på afd. 

Mogenstrup.  

 

  

4. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

 

Referat:  

- Der har været stillings genopslag til matematikstilling på Afd. Korskilde, der har været 

markant flere ansøger til genopslaget og en del vi godt kan bruge på Fladsåskolen.  

- På Afd. Korskilde har vi opslået en barselsvikar stilling opslag. Stillingen er ledig fra slut 

januar 



 
- Der er indskrivning i gang til kommende børnehaveklasserne. Vi kender ikke det endelig 

tal på opskrevet børn til børnehaveklassen på nuværende tidspunkt, men vi forventer at 

der er elever til 2 børnehaveklasser pr matrikel fra næste skoleår.  

- Skolen har gennemgået alle 20/2 børn vi har gående andre skoler og opholdssteder for at 

se om der er nogen af elever der vil kunne få et bedre tilbud på Fladsåskolen. Det har 

foreløbig betydet at vi kan tag 6 børn hjem. 

- It ansvarlig i forvaltningen Aula ved Thorbjørn Øster vil gerne komme på næste 

skolebestyrelses møde og fortælle det nye intrasystem ”Aula” 

- DR Ultra har lavet en programrække ” det store skilsmisse show ” som de vil ud på 

skolerne med rundt om i landet. Fladsåskolen er af forvaltningen blevet spurgt om det er 

noget vi vil være med i. Showet er den 10. december og er for 5 og 6 klasses eleverne. 

Forespørgslen er kommet dagsdato og vi har fået 2 dage til at svare. Som udgangspunkt 

er skolen positiv indstillet i forhold til at deltage.  

- Det er været formandsmøde, hvor der har været drøftet om der skal laves et fælles 

høringssvar fra skolerne vedr. skolestruktur. Man er på FRO mødet blevet enig om at da 

skolerne bliver berørt meget forskelligt i høringsmateriellet, skal der ikke laves fælles 

høringssvar. 

- Der har også været debat på Fro mødet om hvordan dagsorden til  skolebestyrelserne 

bliver lavet på de enkelte skole.  

-  

 

 

5. Fastelavn på Mogenstrup 

 (   / 5 min) 

 Referat: 

- Elevrådet ønsker at deltage. 

- Lærerne bliver spurgt om de ønsker at deltage i fastelavn.  

 

6. Status på busser, transport og trafik 

( / 5 min) 

 

Referat: 

- intet nyt  

-  

 

 

 



 
 

 

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

(SHC-BHL / 10 min)  

 

Referat: 

- Mangler lys på Afd. Mogenstrup ved musikpavillon samt i cykelskur.  

- Skolebestyrelsens arbejdsgruppe vedr. bygninger har set på Afd. Mogenstrup og der ser 

ud til at være mere vedligeholdt end Korskilde.  

- Der mangler vejskilt med hastighedsbegrænsning i skilt holder på Afd. Korskilde.  Er givet 

videre til servicemedarbejderne. 

- Der blev drøftet udfordringer med trafikadgang til Afdeling Mogenstrup, der er meget 

trafik ved møde og slippetidspunkterne.  

- Der er stubbe der står rundt omkring på legepladsen på begge afdelinger.  

 

 

8. Skolefotografering – skal vi fortsætte med nuværende firma eller skal der vælges et nyt? 

(BHL / 10 min) 

 

Referat: 

- Ud fra en drøftelse om skolefoto næste år blev det blev besluttet at forsætte med 

nuværende firma.  

 

 

9. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

- Vi har brugt 24,9 % pr 1/11 2018.  

Vi skulle på nuværende tidspunkt havet være brugt på 24%. Grunden til at procenten er 

lidt for høj er at vi har 5-6 medarbejder som vi har en lønudgift på til slutningen af 2018, 

selvom medarbejderne er stoppet på skolen.  

 

 

 

10. Status vikarforbrug og personalefravær 

(SHC / 5 min) 



 
- I perioden 1/8 18 til 12/11 18 har vi et forbrug på tilkaldevikar på 5,99 % , fordelt med 

4,3 % på Korskilde og 7,2 % på Mogenstrup. Grunden til forskellen er at der er flere 

langtidssyge på Mogenstrup.  

- Sygefraværs på personaledelen er på 3,63 % 

 

 

11. Høringssvar vedr. omorganisering af skolerne i Næstved Kommune 

(BHL/SRB – 20 min) 

 

Referat: 

- Søren Blak har lavet et udkast til høringssvar, som blev drøftet.  

- Heidi sender forslag ud til ændring af høringssvar til godkendelse. Hvis Heidi ændring til 

høringssvaret ikke bliver godkend, er det det gammelt høringssvar (Sørens høringssvar) 

der sendes afsted.  

-  

 

 

12. Status på køleskabsordningen 

( / 5 min) 

 

Referat: 

Udskudt til næste gang  

 

 

 

13. Ansættelsesudvalg generelt og specifikt ansættelsesudvalg SFO  

– hvilke bestyrelsesmedlemmer i hvilke udvalg? 

 ( / 5 min) 

 

- Referat: Fremover skriver Bo ud til skolebestyrelsesmedlemmerne fra gang til gang om 

hvem der ønsker/kan  deltage i ansættelses udvalget. Det er først til mølle-princippet.    

 

 

14. Evaluering af Skolernes Motionsdag 

( / 10 min) 

 

Referat: 

- Elevrådets evaluering tages på næste gang.  



 
 

 

 

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

(Såfremt BHL ikke når det til kommende møde, udskydes det til december mødet) 

(BHL – 10 min) (se bilag) 

 

Referat: 

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

 

 

16. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat:  

- Transport af elever i skoletiden.  

Der har været en forældrehenvendelse fra vedr. transport til Edison. Der er naturligvis 

skolens opgave at transporterer eleverne til undervisning i skoletiden hvis undervisning 

foregår andre steder end på skolen.  

- Drøftelse af brug af suppleant i skolebestyrelsen. udskudt  

- Forældrehenvendelse vedr. fodbold. Udskudt 

 

 

 

17. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

 

Referat: 

- Bod på Mogenstrup (på mødet den 19. december) 

- Elevrådets evaluering af motionsdagen tages på næste gang.  

- Fastelavn på Mogenstrup 

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

- Drøftelse af brug af suppleant i skolebestyrelsen  

- Forældrehenvendelse vedr. fodbold  

- Transport af elever i skoletiden.  

- Aula ved Thorbjørn Øster 

-  

 

 



 
 

 

  

 

 

 
 


