
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: onsdag d. 19. december 

Tid: 18.00 – 20.00 

Sted: afd. Mogenstrup 

 

HUSK – der vil blive serveret mad i forbindelse med mødet. 

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

Charlotte Nielsen, Rikke Næstholdt, Camilla Nerup, Laura Houlby Holm, , Søren Holm Christensen 

og Bo Hauge Laursen 

 

 

Afbud:  

Fraværende: Nikolaj Hansen, Balthazar Færch,  Boris Madsen, Emma Anderson 

Referat: Søren Holm Christensen  

 

 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Referat:  

Godkendt  

 

 

2. Punkter til eventuelt 

Referat:   

- Bo lukket punkt 

 

 

3. Aula – præsentation og opmærksomhedspunkter v. Thorbjørn Øster 

(15 min) 

 

Thorbjørn præsenteret Aula, som efter planen skal bruges på skolen pr. 1 /8 2019  

 

 

4. Nyt fra elevrådet  



 
- Der har ikke været holdt møder 

(10 min) 

 

Referat:  

Korskilde:  

Mogenstrup:  

 

 

5. Status på busser, transport og trafik 

( / 5 min) 

 

Referat: 

Udskudt  

 

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

(SHC-BHL / 10 min)  

 

Referat: 

Udskudt  

 

 

7. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

 

Referat:  

- DR store Skilsmisseshow, kendt fra DR Ultra. har været afholdt på afd. Mogenstrup for 5 

og 6 klasser. Det var en stor succes.    

- Der har tidligere været orienteret om at nogle af de elever vi har i specielle tilbud på afd. 

Sydby skulle hjemtages, da det nuværende tilbud lukker. Vi har været i gang med at 

oprette en ekstra speciel klasse så vi kan have eleverne på skolen. Tiltaget er midlertidig 

sat i bero og eleverne fortsætter på Kobberbakkeskolen grundet nogle 

kommunikationsproblemer fra Kobberbakkeskolen side.  

- TV 2 Øst har lavet en indslag om vores nye matematik lærer på Afd. Korskilde Rico 

Carlsen som starter på Afd. Korskilde 1 januar.   

- Vi har ansæt Mikael Løftmark i barselvikariat på Afd. Korskilde for Laura. Mikael starter 

14 januar 

- Vi har ansat ny Skolesekretær til afd. Korskilde, da Charlotte Frank Pedersen har sagt sit 

job op til 1. januar. Ny ansat har ikke fået besked endnu men forventes at starte til 1. 

februar  



 
- Skolestruktur er vedtaget i kommunalbestyrelsen. 

- Der er lavet en formandsbeslutning om at skolen prøver at lukke skolen kl. 12.00 op til 

juleferien. Beslutningen bliver evalueret på næste møde,   

 

 

 

8. Fastelavn på Mogenstrup - opfølgning 

 (   / 5 min) 

 Referat: 

- Rikke undersøger hvad der har været snakket om idet lille elevråd.  

 

 

 

9. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

Udskudt. 

 

 

10. Opfølgning på omorganisering af skolerne i Næstved Kommune 

- Herunder: BSU har stillet bestyrelsen følgende spørgsmål:  

Udvalget anmoder skolebestyrelsen forholder sig til eventuelle udfordringer omkring 

bustransport, rute 697. 

(BHL/SRB – 15 min) 

 

Referat: 

- Skolebestyrelsen sender en beskrivelse på de udfordringer der er.  

- Kommer på næste skolebestyrelsesmødet 

 

 

11. Status på køleskabsordningen 

(Karen / 5 min) 

 

Referat: 

- Karen har sendt en skriv ud og der er enighed i skolebestyrelsen om at klasserådene skal 

sætte noget i gang i hver klasse.  

- Status på punktet på næste møde 



 
 

 

 

 

 

12. Evaluering af Skolernes Motionsdag 

- Herunder elevrådets evaluering af skolernes motionsdag 

( / 10 min) 

 

Referat: 

- Det lille elevråd på Afd. Mogenstrup har evalueret det og har et ønske, som lærerne er 

enig i, at der skal være bevægelse aktiviteter på dagen i indskoling og mellemtrin på Afd. 

Mogenstrup. 

- Det store elevråd syntes at motionsdagen har fungeret i udskoling.  

- På afd. Korskilde syntes Elevrådet at det har været godt, men har et ønske om at næste 

år er motionsdagen  i 4 lektioner, i stedet for 2 lektioner, og at det bliver på tværs af 

årgangene.   

 

13. Bod på Mogenstrup 

( / 10 min) 

Referat: 

Udskudt til næste gang 

 

14. Drøftelse af brug af suppleant i skolebestyrelsen  

(/10 min) 

 

Referat: 

- Bo undersøger om Borris har mulighed for at komme til skolebestyrelsesmøderne. Hvis 

han ikke kan komme har skolebestyrelsen besluttet at indkalde 1 suppleant til 

skolebestyrelsesmøderne. 

 

 

15. Forældrehenvendelse vedr. fodbold  

(/5 min) 

 

Referat: 



 
Det er aftalt med  pedellerne på Afd. Mogenstrup,  at der tages bolde ned fra taget 2 gange 

om ugen.  

 

 

16. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat:  

 

 

 

17. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

 

Referat: 

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

-     Opfølgning på omorganisering af skolerne i Næstved Kommune 

Herunder: BSU har stillet bestyrelsen følgende spørgsmål:  

Udvalget anmoder skolebestyrelsen forholde sig til eventuelle udfordringer omkring 

bustransport, rute 697. 

- Bod på Mogenstrup 

- Status på køleskabsordningen 

- Fastelavn på Mogenstrup - opfølgning 

- Timefordelings plan 

- Valgfag  

- Afkortning af skoledag /herunder Hjemtransport  

- Klippe/klister dagen.  

- , 

 

18       Lukket punkt.  

- Bo orienterede  

 

 


