
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: tirsdag d. 22. januar 

Tid: 19.00 – 21.00 

Sted: afd. Korskilde 

 

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

Nielsen, Rikke Næstholdt, , Nikolaj Hansen, Balthazar Færch, , Søren Holm Christensen og Bo 

Hauge Laursen, Anders Rostgaard Birkmann, Emma Anderson, 

 

 

Afbud:  

Fraværende: Laura Houlby Holm ,Heidi Nonbo, Camilla Nerup, 

Referat: Søren Holm Christensen  

 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Referat:  

Godkendt 

 

 

2. Punkter til eventuelt 

Referat:   

 

 

3. Nyt fra elevrådet  

(10 min) 

 Korskilde:  

- Elevrådet har evalueret afkortning af sidste skoledag før jul og de oplevere ikke der har 

været nogle udfordringer og bakker op om det. 

- Der er et ønsker om at få lavet et hærværksbarometer. Ønskes tages med videre og bliver 

overvejet i forbindelse med skoleårs budget.  

- Elevrådet vil gerne fortsætte med den nuværende aulaordningen.  

- Ur i hallen virker ikke. 

 

 



 
      Mogenstrup 

- Afkortningen af sidste skoledag før jul har fungeret. Elevrådet har ikke hørt at der skulle 

havde været problemer med at elever kunne komme hjem. Endvidere har elevrådet heller 

ikke oplevet udfordringer med hjem transport, når lærerne har læringsløft og eleverne 

derfor slipper 1 time tidligere.  

 

 

4. Status på busser, transport og trafik 

(5 min) 

- Der bliver arbejdet i kommunen med transport i landområderne. Evt. en blaffer ordningen. 

- Charlotte Roest oplyser, at man kan bestille en Flekbus, som kan transportere en til 

nærmeste busstoppested. Flexbussen skal bestilles senet 2 timer før. 

- Skolen har opdaget udfordringer med buskort og de zoner som eleverne kan køre i. Der 

bliver arbejdet på en løsning. 

 

 

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

(SHC-BHL / 10 min)  

- Ingen kommentar  

 

 

6. Drøftelse og beslutning om muligheden for afkortning af skoledag/herunder 

hjemtransport  

- I forbindelse med sidste skoledag før efterårsferien (skolernes motionsdag), sidste 

skoledag før jul og sidste skoledag for sommerferien ønsker skole at afkorte skoledagene 

til at ophøre efter 4 lektion. 

 

(BHL / 10 min) 

Referat: 

Det blev besluttet at afkorte skoledagene de nævnte 3 dage. Skolen arbejder på at finde 

løsninger på at eleverne kan komme hjem.  

 

 

7. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

 

Referat:  

- Feedback samtale for Fladsåskolen er i starten af februar. 

- Næste års Budget til skolerne forventes først at blive endelig besluttet i marts 



 
- Der er lavet en ny lokaftale for lærernes arbejdstid centralt i kommunen. For 

Fladsåskolen betyder det en stor ændring i forhold til den arbejdstidsaftale som på 

nuværende er op Fladsåskolen. 

- Der er stadig store udfordringerne med varmen på Afd. Mogenstrup. Det er aftalt et 

opfølgende møde i næste uge hvor skole, teknisk forvaltning samt CDS drøfter om de 

tiltag der været sat i gang virker eller om der er andre tiltag der skal til.   

- Der er top møde for alle skoleleder politikker og skolebestyrelsernes formand i Næstved 

kommune den 1. februar.   

 

 

 

 

 

8. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat: 

Vi har pr. 31.12 2018 brugt 39,9 % af budget inkl. overførelser.  

 

  

 

 

9. Fastelavn på Mogenstrup - opfølgning 

 (5 min) 

 Referat: 

        En drøftelse af fastelavn.   

Det er besluttet at de klasser der gerne vil afholde fastelavn i år kan gøre det.  

Endvidere blev der drøftet mulighed for at lave et årshjul med traditioner.  Få lavet nogle fælles 

kulturelle oplevelser på tværs af matriklerne. Skolen vil fortsat have fokus på at få lavet den røde 

tråd, men har de første 2,5 år haft prioriteret at få samlet skolen på andre områder.  

 

  

 

10. Opfølgning på omorganisering af skolerne i Næstved Kommune med særligt fokus på 

bestyrelsens svar på at BSU har stillet bestyrelsen følgende spørgsmål:  



 
Udvalget anmoder skolebestyrelsen om at forholde sig til eventuelle udfordringer 

omkring bustransport, rute 697. 

(BHL/SRB – 15 min) 

 

Referat: 

Søren Blak og Nina Lise retter høringssvaret til og sender det til BSU 

 

 

 

11. Høring af kvalitetsrapport 2018 – samt beslutning om høringssvar 

(BHL/SRB / 10 min 

 

Referat 

Da vi ikke har skolebestyrelsesmøde inden der skal afgives svar laver Søren Blak et udkast til 

svar, som sendes rundt på mail til skolebestyrelsen for kommentar og godkendelse inden det 

endelige svar bliver sendt. 

 

 

12. Status på køleskabsordningen 

(Karen / 5 min) 

 

Referat: 

Udskudt  

 

 

 

13. Bod på Mogenstrup 

(10 min) 

Udskudt. Bo tjekker med Hans som er den lærer der har elevrådet hvor langt de er. 

 

14. Karaktergivning 7. klasse – beslutning om genindførelse af karakterer i 7. klasse (ny 

forsøgsordning frem til 30. juni 2021)  

(BHL / 10 min) 

 

Referat: 

- Skolebestyrelsen beslutter at der bliver genindført karakterer i 7 klasse. Skolebestyrelsen 

er dog bekymret om at karaktererne kan presse eleverne unødigt.  

 

 



 
 

15. Drøftelse af Klippe/klister-dagen 

( / 10 min) 

 

Referat: 

Udskudt  

 

 

16. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat 

 

 

 

 

17. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

 

Referat: 

- Drøftelse af behovsprincip for interesseorganisationer/ tredje parts aktiviteter i skolen   

- Timefordelings plan 

- Valgfag  

- Orientering om Middelalder-uge (fælles for undervisningsdelen og især SFO – majmåned) 

- Status på køleskabsordningen 

- Drøftelse af Klippe/klister-dagen 

- Forslag om at inviterer ekstern person ind til SB møde som kan hører om vores bus               

udfordringer og evt. hjælpe os.  

  

 

 


