
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: Mandag d. 19. august 

Tid: 17.00 – 19.00 

Sted: afd. Mogenstrup 

 

Tilstede: Søren Rasmussen Blak, Nina Lisa, Heidi Nonbo, Helle Møller Breilev, Charlotte Nielsen, 

Camilla Nerup, Karen Berner Skipper, Charlotte Roest, Anders Rostgaard Birkmann, Søren Holm 

Christensen og Bo Hauge Laursen  

 

Afbud:  

Fraværende: Der var ingen fra elevrådet, da der ikke har været afholdt valg endnu 

Referat: Søren Holm Christensen  

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Referat:  

Godkendt 

 

 

2. Punkter til eventuelt 

Referat:   

- Er der risiko for ny klassedannelse af 8. klasserne (Karen) 

- Kommunikation – skema (Nina) 

 

 

3. Nyt fra elevrådet  

(10 min) 

 

 Korskilde: Har ikke afholdt møde   

      Mogenstrup: Har ikke afholdt møde 

 

 

 

 

 



 
4. Kort Nyt 

(alle / 20 min) 

- Husk at dagsordenspunkter på skolebestyrelsesmøderne fra møde til møde skal være 

fortløbende.  

- Fladsåskolen er blevet en af landets 24 forsøgsskole for Aula. Systemet fungerer ikke helt 

endnu, men som forsøgsskole skal Fladsåskolen bruge Aula 100% derfor er Intra ikke mere i 

brug. Vi har i hele pilotperioden Thorbjørn, IT ekspert/konsulent fra CDS , dagligt tilknyttet 

skolen for at hjælpe med implementering, udfordringer, koordineret tilbagemeldinger til 

NetCompany/KomBit og eventuelle, der her i pilotfasen med Aula. Thorbjørn har direkte 

forbindelse med Aula styregruppe.     

- Der er ændret konsekvenser for ulovligt elevfravær ud over 15%. Hvis eleverne har over 

15% ulovligt fravær i kvartalet, så bliver der fremover trukket i børnepenge.  Ministeriet er i 

gang med at lave en ny definition på ulovligt fravær. Skolerne skal melder op til CDS hvert 

kvartal.  

- Vi har stillinger oppe som udskolingsleder, lærer stilling til udskoling, barselsvikarer til 

børnehaveklasseleder samt skolepædagog. Alle stillingerne forventes besat til 1.10 2019 

- Vi har fået ansat ny teknisk serviceleder Claus Simon Pedersen, som er kommet rigtig godt i 

gang på skolen, med en masse nye tiltag. Claus bliver inviteret med til næste 

skolebestyrelsesmøde.  

- Resultatet af Nationale trivselsmåling er kommet.  Bliver et punkt på næste skolebestyrelses 

møde 

- Søren Blak og Bo har, lige som de øvrige 6 skoler, inviteret til dialogmøde med BSU 

Udvalget. Skolen fik mulighed for at drøfte de udfordringer som skolen har. B.la 20.20 mål, 

20.2 økonomi, tildelingsmodeller, lokaler og busser. Det var et godt møde, dog kom 

invitation ud for sent og dagsorden med årsgammel kvalitetsrapport gav begrænset 

mening. 

 

5. Nyt fra formandsgruppen 

(Søren og Heidi / 15 min) 

Anmodning fra Formandsgruppen om emner til vidensdeling - positivt og udfordringer 

 

Referat:  

- Skolebestyrelsens årsberetning:  Søren har sendt årsberetningen ud og evt. rettelser eller 

tilføjelser sendes til Søren hurtigst muligt. Årsberetningen skal godkendes næste gang.    

 

 

6. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  



 
- Vi forventer, at skolen kommer ud at året med et overskud på ca. 1 million kr. Grunden til at 

skolen har et overskud er, at vi haft et par  20.2 børn, der ikke har benyttet det tilbud de var 

visiteret til, samt at vi siden marts har haft en ledig  udskolings lederstilling på Afd. 

Mogenstrup.   

 

 

 

7. Høringssvar af nye modeller for resursetildeling til skolerne 

(SHC – 10 min) (3 bilag) 

Referat.  

Ros til Søren Blak for et godt høringssvar, som hermed er godkendt.  

 

 

8. Status på busser, transport og trafik 

(5 min) 

Referat: 

- Udfordring med at de busbørn der skal med bussen om morgen fra Korskilde til Mogenstrup 

fylder meget, når de venter på bussen ved buskuret på afd. Korskilde.   

 

 

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

(SHC-BHL / 10 min)  

Referat: 

- Claus Simon Pedersen, skolens nye serviceleder, bliver inviteret med til næste 

skolebestyrelsesmøde. 

 

 

  

10. Princip for skolefritidsordningens virke på Fladsåskolen – til godkendelse 

(Daniel / 10 min) 

Referat:  

- Udskudt til næste gang da skolebestyrelsen ikke har fået tilsendt bilagene 

 

 

11. Høring: Ny sundhedspolitik i Næstved Kommune (se bilag) 

(BHL-SRB / 10 min) 

Referat: 



 
Skolebestyrelsen vil gerne understøtte de fantastiske intentioner og visioner i der er i 

sundhedspolitikken, bare ikke midlerne tages fra skolerne. Søren Blak skriver et kort 

høringssvar.   

 

 

 

12. Eventuelt 

(5 min) 

Referat: 

- Spørgsmål fra Karen om der er risiko for at eleverne skal deles igen, hvis der kommer 28 

elever i hver af 8. klasserne. Svaret er, at der skal søges dispensation, hvis der kommer over 

28 elever i klasserne. Skolen vil for så vidt muligt undgå at dele klasserne igen.   
 

§ 17 bestemmer, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets 

begyndelse. Det betyder, at hvis antallet af elever vokser i løbet af skoleåret medfører det ikke 

automatisk en deling af klassen før næste skoleårs begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan  jf § 17, 

stk. 1 tillade et højere elevtal i særlige tilfælde, dog ikke over 30. 

 

- Nina ønsker at tag en drøftelse vedr. kommunikation mellem forældre og skole ved større 

ændringer for eleverne, kan være skemaændring eller ændring i lærerbesætningen i 

klassen. Bliver sat på som punkt på næste skolebestyrelsesmøde.  

- Skolebestyrelsens medlemmer informationer på hjemmesiden skal opdateres med de 

rigtige oplysninger.   

- Skolebestyrelsen gennemgik hvilke klasser de enkelte medlemmer skal ud i til 

opstartsforældremøderne.  

 

 

 

 

13. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

- National trivsel punkter 

- Præsentations af Claus, ny serviceleder. 

- Drøftelse vedr. kommunikation mellem forældre og skole ved større ændringer for 

eleverne. 

- Nina ønsker et punkt på om visionær arbejdet på skolen. (Nina) 

- Ekstern indsamlinger (Charlotte) 

- Teknologi punkt. (Nina) 

- Princip for skolefritidsordningens virke på Fladsåskolen – til godkendelse 

-  


