
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: Tirsdag d. 21. maj 

Tid: 19.00 – 21.00 

Sted: afd. Korskilde 

 

Tilstede: Søren Rasmussen Blak, Heidi Nonbo, Nina Lisa, Charlotte Nielsen, Rikke Næstholdt, 

Camilla Nerup, Nikolaj Hansen,  Søren Holm Christensen, Bo Hauge Laursen,  Karen Berner Skipper, 

Charlotte Roest 

 

 

Afbud: Balthazar Færch, Anders Rostgaard Birkmann, Emma Anderson, Laura Houlby Holm 

Fraværende:  

Referat: Søren Holm Christensen  

 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Referat: Godkendt 

 

 

2. Punkter til eventuelt 

Referat:  intet 

 

3. Nyt fra elevrådet  

(10 min) 

 

 Korskilde:   

- Ønsker et hærværksbarometer og at det prioriteres på budgettet  

- Elevrådet ønsker at deltage i planlægning af fælles arrangementer sammen med personalet 

- Opfordrer at de nuværende elever fra 6. årgang på Korskilde til at fortsætte i elevrådet på 

afd. Mogenstrup.  

      Mogenstrup: 

-  

 



 
4. Status på busser, transport og trafik 

(5 min) 

Referat: 

- Med de nye elev-slippe-tider efter sommerferien, kan der være fornyede problemstillinger 

med buskapaciteten og -ruterne. Vi skal f.x. være opmærksomme på den nye busrute efter 

5. lektion, hvor det kan betyde at nogle af eleverne kan få en meget lang hjemtransport.   

- Der er udfordringen med at der ikke kører busser, når eleverne får tidligere fri. 

Skolebestyrelsen ønsker at der tages højde for det i planlægningen.        

 

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

(SHC-BHL / 10 min)  

Referat: 

- Facadepladerne på afd. Mogenstrup er ved at blive skiftet 

- Taget på hallen på afd. Korskilde er i gang med at bliver skiftet.  

- Der er fortsat en udfordring med mus på afd. Mogenstrup. Der bliver arbejdet med at få 

lukket de huller, hvor det formodes at musene kommer ind.  

 

 

6. Bod på Mogenstrup 

(10 min) 

Referat: 

Udskudt. 

 

 

7. Kort nyt 

(alle / 20 min) 

Referat: 

- Det er besluttet at det tekniske serviceområde i Næstved kommune skal omorganiseres. 

Den nye struktur kaldes klyngeledelse. Skoler og daginstitutioner m.m. organiseres efter 

skolernes distrikter. I praksis betyder det fremover at daginstitutionernes 

vedligeholdelsesarbejde og medarbejder bliver lagt ind under skolerne. Der er udpeget 6 

nye klynge-ledere for teknisk service. For de 5 andre skoler er det de hidtidige 

serviceledere, der er udpeget – mens der for Fladsåskolen sker et skifte. Claus Simon 

Pedersen er blevet ansat som leder fra 1. august, han kommer fra en lederstilling på  

daginstitutionsområdet, hvor han har ledet distrikt Vest og Nord. Der vil blive tilført 

resurser til at dække de ekstra matrikler som skolen får en under sig. Økonomitildelingen i 

forhold til de nye distrikter er dog ikke på plads endnu. 

- Ændring af folkeskoleloven er blevet vedtaget lige inde valget blev udskrevet. Det betyder 

at planlægningen med dannelse af kommende skoleår kan fortsætte som planlagt.   



 
- Udskolingsleder stilling på Mogenstrup er stadig ikke besat, den bliver slået op igen – enten 

lige før eller lige efter sommerferien 2019. 

- Personalet fra afd. Mogenstrup. Har valgt Helle Mølle Brielev som ny 

medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen fra næste skoleår.  

- Arbejdstilsynet har givet 4 straks-påbud til Afdeling Mogenstrup. Det drejer sig om 

træstubbe i gårdarealer, stige der står forkert, trappe der er frostsprængt, samt der ikke må 

bæres tunge ting i kælderen. Alle påbud er blevet ordnet. Arbejdstilsynet kommer tilbage 

igen i løbet af et år. 

- Kommunen har igangsat en analyse af hele 0-18 år området i Næstved kommune. Den 

endelig konklusion er ikke kommet endnu. 

- Klassesammensætning af nye klasser på 8. årgang er meldt ud til eleverne og forældrene. 

Efterfølgende har der været enkelte henvendelser om sammensætningen.  En elev har fået 

lov til at flytte klasse i forholdt til det tildelte. Det er gjort ud fra at lærere, forældre og elev 

alle var enig om at eleven var placeret forkert i første omgang.   

   

8. Nyt fra formandsgruppen 

(Søren og Heidi / 15 min) 

Anmodning fra Formandsgruppen om emner til vidensdeling - positivt og udfordringer 

Referat:  

- På sidste FRO møde blev der diskuteret økonomi og tildelingsmodeller – her under om 

klassestørrelsen i tildelingsmodellen for almen skal sættes ned. Generelt var en stort ønske 

om tildeling af flere midler til skolerne, særligt på 20.2-området, hvor alle skoler ”bløder”. 

Fra politisk hold blev der ikke lovet flere midler.  

 

 

 

9. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat: 

Intet nyt  

 

 

10. Drøftelse og beslutning om: Budget for rådighedsbeløb 2019-2020 

(se bilag) 

(SHC/BHL – 15 min) 

Referat: 

- Generel drøftelse af budget udkastet. Budgettet blev godkendt med det forbehold at MED 

ligeledes godkender det. Hvis MED har forslag til ændringer, drøftes det på kommende 

bestyrelsesmøde.   



 
- Vedr. elevrådets ønske om et hærværksbarometer: Charlotte tager sagen op med elevrådet 

igen mhp at etablere en forsøgsordning med et hærværks barometer på  Afd. Korskilde, her 

under skal kriterierne og ordningens systematik afklares. Sagen tages op igen, når dette er 

afklaret.  

 

11. Skolens budget 2019-2020 

(se bilag) 

SHC/BHL – 15 min) 

Referat: 

Godkendt 

 

 

 

12. Opfølgning på ændret folkeskolelov – herunder timefordelingsplan og valgfag i skoleåret 

2019-2020 

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

- Udgår  

 

 

13. Revidering af retningslinje for lejrskole m.m. ift til ændret beslutning om varighed af 

lejrskole 

(BHL-SHC / 10 min) 

Referat: 

Godkendt 

 

 

14. Bestyrelsesmøder 2019-2020 – udkast til mødedatoer 

(se bilag) 

(BHL / 10 min) 

Referat: Bo udarbejder nyt udkast til næste møde. Møde frekvens ønskes nedsat.  

 

 

 

15. Drøftelse af digitale indsatser på skolen 

(Anders  / 10 min) 

Referat: 



 
- Udskudt 

 

 

16. Klippe-klistre-dag 

(BHL/? / 10 min) 

Referat: 

Personalet ønsker at forsætte den ordning der er nu. Som en uformel ordning.  

 

 

17. Eventuelt 

(5 min) 

 

Referat: 

 

 

 

18. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

 

Referat: 

- Drøftelse af behovsprincip for interesseorganisationer/ tredje parts aktiviteter i 

skolen   

- Drøftelse af digitale indsatser på skolen 

(Anders  / 10 min) 

- Afbud Heidi Nonbo 

 

 


