
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: Tirsdag d. 8. oktober 

Tid: 19.00 – 21.00 

Sted: afd. Korskilde 

 

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

Camilla Nerup, Karen Berner Skipper, Charlotte Roest, Anders Rostgaard Birkmann, Freja Lunn 

Mortensen, Sille Bjergsted, Freja Kaarde, Laura Rosendahl, Søren Holm Christensen og Bo Hauge 

Laursen,)  

 

Afbud: Anders Rostgaard Birkmann, Heidi Nonbo, Charlotte Roest 

Fraværende:  

Gæst på mødet: Serviveleder Claus Simon Pedersen deltog som gæst på mødet til og med punkt 

11 

Referat: Søren Holm Christensen  

 

Dagsorden 

14.  Godkendelse af dagsorden 

Referat:  

Godkendt 

 

 

15. Punkter til eventuelt 

Referat:   

- intet 

 

 

 

16. Nyt fra elevrådet  

(10 in) 

 

 Korskilde:  Der har været afholdt første møde, hvor der blev valg formand og næstformand. 

Der er ønsker om at få en bod på skolen.  

Mogenstrup:  Der er ikke noget nyt da sidste elevrådets møde blev udskudt da 9. klasserne var i 

praktik. Det der fylder i elevrådet, er at der er mange elever, der ønsker en bod på skolen.  



 
Claus forslår at elevrådet kan kontakte madservice om der er noget de kan hjælpe med i 

forbindelse med at oprette en skolebod.  

Elevrådet på Mogenstrup efterlyser en opdatering på hvordan de skal forholde sig i forbindelse 

med brand. Det bliver taget op hurtigst muligt, så ingen elever eller lærer er i tvivl om hvad de 

skal. 

  

 

 

 

(11 Skolens nye tekniske serviceleder, Claus Simon Pedersen, kommer på besøg 

(  /  10 min) 

 

Referat: 

Claus gav en generel orientering om hvordan han er kommet i gang som serviceleder på 

Fladsåskolen, herunder hvordan han har organiseret serviceområdet på skolen. Det betyder 

blandt andet at servicemedarbejderne kommer til at være mere på begge matrikler. 

Desuden har Claus sørget for at alle servicemedarbejderne har deres eget værktøj, så de kan 

handle hurtigere. BU har bevilliget Ca. kr. 900.000 til at afd. Mogenstrup kan få renoveret 

specifikke lokaler. Det betyder at vi får et nyt hjemkundskabslokale på afdeling Mogenstrup, 

med forventet opstart af projektet i uge 7. Endvidere bliver håndarbejde, sløjd og billedkunst 

lokalerne istandsat til de opfylder de krav, der er til lokaler fremadrettet, nu hvor 7.-8. 

klasserne også skal bruge lokalerne i forbindelse med obligatorisk praktisk/musisk valgfag.  

Varme udfordringen ser ud til at være løst på afdeling Mogenstrup.  

 

  

 

 

(12 Kort Nyt 

(alle / 20 min) 

- Nye udskolingsleder Maria startede den 1/10 og er kommet godt i gang. 

- Vi har ansat en ny lærer til udskoling, blandt mange gode ansøger, har vi ansat Tina Wacher. 

Tina kan allerede starte 1/11 2019 

- Boris har valgt at forlænge sin orlov fra skolebestyrelsen. Anders forsætter som suppleant 

for Boris. 

- Vi skal allerede i gang med timefordelingsplanen på næste skolebestyrelses møde, da der er 

en del ændringer i forhold til den nye lovgivning som vi skal forholde os til. 

- Aula går i gang på næsten alle skoler fra uge 43 og også dermed også de andre skoler i 

Næstved. Vi er som pilotskole godt i gang og har været heldig at Thorbjørn, IT-ekspert fra 

CDS, har haft fast base på skolen siden sommerferien. 



 
- Søren Blak fik overset deadline til høringssvar til personalepolitikken så derfor er der ikke 

givet noget svar fra Fladsåskolen. 

 

(13 Nyt fra formandsgruppen 

(Søren og Heidi / 15 min) 

Anmodning fra Formandsgruppen om emner til vidensdeling - positivt og udfordringer 

 

Referat:  

Det har været FRO møde, hvor man skulle komme med visioner for skolerne. Hvad vil man 

gerne ende op med. Blandt andet et mål om, at der skal være færre 20.2 elever.  

Det var et ikke særligt konkret møde.  

 

 

 

(14 Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 

Referat:  

Der blev udleveret økonomirapport med forbrugs % for august og september måned. Vi har 

på skolen brugt 15,1 % af budgettet. En af de områder der er brugt mindre på end forventet 

er vikarkontoen. Fremover bliver økonomirapport sendt ud med dagsorden. 

 

 

 

(15 Status på busser, transport og trafik 

(5 min) 

 

Referat: 

Elevrådsrepræsentanter orienterede om, at det er en del busser, der er forsinket.  

Det gælder bl.a den lukkede minibus fra Ørslev, der kører til Hammer - den kommer tit for 

sent både om morgenen og eftermiddagen. Bus 611 er også tit forsinket fra Korskilde om 

eftermiddagen. 

 

 

 

 

(16 Orientering om forhold vedr. skolens bygninger og udenoms arealer 

(SHC-BHL / 10 min)  

 



 
Referat: Intet nyt 

 

  

(17 Princip for skolefritidsordningens virke på Fladsåskolen – til godkendelse 

(BHL / 10 min) 

 

Referat: Godkendt. 

 

 

 

(18 Høring: 0-18 års analysen (se bilag) 

(BHL-SRB / 10 min) 

 

Referat: 

Vi anbefaler mellemmodellen som b.la betyder at psykologerne kommer ind under skolerne, 

så det kan blive en hurtigere og fælles indsats i forhold til de udfordrede børn.    

 

 

 

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

eleverne 

(Nina / 10 min) 

 

Referat: Skolen skal hver gang der er større skema eller lærer ændringer i klassen overveje 

hvordan at kommunikation til forældrene, kan ske på bedst mulig måde. Det giver  

forældrene en mulighed for kunne  bakke op om skolen og snakke med deres børn om 

ændringerne.  

 

 

 

(20 Drøftelse af muligheden for at tilbyde morgenmad til skolens elever 

(henvendelse fra en forælder – med henvisning til Projekt Hjernemad) 

(SRB / 10 min) 

 

Referat:  

Der har været en henvendelse fra en forælder om der evt. kunne tilbydes morgenmad på 

skolen. Der henvises til projekt Hjernemad som Trygfonden står bag.  

Bo tjekker op med Projekt Hjernemad om det er noget de kan tilbyde samt om der nogen 

erfaringer fra de andre skoler og vender tilbage til næste møde. Der efter besluttes det 

videre forløb, hvor det første kunne være en behovsundersøgelse. 



 
 

  

(21 Eventuelt 

(5 min) 

Referat: 

Camilla Nerup forslår at der laves en retningslinje om, hvad der skal gøres hvis elever/børn 

kommer til skade og skal på skadestuen. Enighed i skolebestyrelsen om at det er en god ide. 

Retningslinjen laves i MED. 

 

 

 

 

 

(22 Punkter til kommende bestyrelsesmøder 

- National trivsel punkter – afdelingsleder Andreas Nielsen deltager og præsenterer på mødet 

den 27. november 

- Besøg fra en repræsentant fra Kornmagasinet vedr. Ungdomsskoleafdelingens arbejde med vores 

unge mennesker, herunder også SSP. (Er inviteret til et af de kommende tre bestyrelsesmøder) 

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

- Eksterne indsamlinger (Charlotte)  

- Teknologi punkt. (Anders) 

- Projekt Hjernemad 

- Timefordelingsplan  


