
 
Skolebestyrelsesmøde Fladsåskolen 

Dato: Onsdag d. 27. november 

Tid: 17.00 – 19.00 Sted: afd. Mogenstrup 

 

Tilstede: Søren Rasmussen Blak, Nina Lise, Heidi Nonbo, Lene Lise, Charlotte Nielsen, Camilla 

Nerup, Karen Berner Skipper, Charlotte Roest, Anders Rostgaard Birkmann, Freja Kaarde, Laura 

Rosendahl, Søren Holm Christensen og Bo Hauge Laursen  

Gæst: Daglig leder Andreas Nielsen   

 

Afbud: Lene Lise, Nina Lise, Charlotte Nielsen,  

 

Fraværende:  

Referat: Søren Holm Christensen  

 

Dagsorden 

29. Velkomst til ny medarbejderrepræsentant Lene Lise 

(10 min) 

Referat: Lene Lise syg, udskudt til næste gang 

 

 

30. Godkendelse af dagsorden 

- Referat: Godkendt med tilføjelse af følgende punkt til dagsorden:  

Punkt 46. Skolebestyrelsens årsberetning.   

 

 

31. Punkter til eventuelt 

- Referat:  Punkter fra Karen og Charlotte 

 

32. Besøg af Tenna Barnholdt, repræsentant for Kornmagasinet – vedr. 

Ungdomsskoleafdelingens arbejde med vores unge mennesker 

(Tenna / 30 min). 

Referat:  

- Tenna Barnholdt klubleder præsenterede ungdomsklubben kornmagasinet, som er en 

ungdomsklub for elever fra 6 kl. og op efter.   

- Tenna ønsker et endnu tætter samarbejde med skolen og tilbyder at komme ud og 

præsenterer klubben for 6. klassernes elever og evt. også på et forældremøde. Andreas 



 
daglig leder på Mogenstrup og Tenna aftaler at mødes for at se på hvordan at samarbejdet 

mellem skolen og ungdomsskolen kan udbygges. 

 

33. Nyt fra elevrådet  

(10 min) 

Referat:   

 Korskilde:   

      Mogenstrup: 

- Elevrådet arbejdet med mulighederne for at have en skolebod, der skulle holde åben 1 

gang om ugen. Der undersøges om der kan laves en aftale med et firma, der kan levere de 

fødevarer, der skal sælges.   

- Der er ønske om at få en rampe op til skateboard og løbehjul ude på legepladsen på Afd. 

Mogenstrup. Rampen er købt ind og Claus, serviceleder, vil hurtigst muligt få sat det op. 

- Mellemtrinet ønsker at have nogle flere indedage i frikvartererne, specielt om vinteren, da 

det opleves at det at være ude i hele det store frikvarter, kan være for meget. 

 

34. Timefordelingsplan 2020-2021 

(BHL/SHC / 10 min) (Bilag eftersendes snarest) 

Referat:  

- Bo præsenterede udkast til timefordelingsplanen, kommer på igen på næste 

skolebestyrelsesmøde. 

 

35. Ændrede ringetider 2020-2021 – såfremt det viser sig nødvendigt/muligvis udgår punktet… 

(BHL/SHC / 10 min) 

Referat: 

- Bo fremviste 2 modeller.  Skolebestyrelsen har valgt model 2.  

- Modul 2 er betinget af at vi kan flytte bustider. Bo er i kontakt med forvaltningen om 

muligheden for at flytte bustiderne. Tilbagemelding fra forvaltningen, som har talt med 

Movia, er at hvis det kun er minutter, der skal ændres på, kan det godt lade sig gøre 

ellers skal der søges om ændring af nye bustider over et år før de skal træde i kraft.  

Skolen laver en ansøgning hurtigst muligt. 

-  

Model 2 ringetider  
Afd. Mogenstrup  Afd. Korskilde 

1. 08:10 – 08:55  1. 07:55 - 08:40 

2. 08:55 – 09:40  2. 08:40 - 09:25 

3. 10:10 – 10:55  3. 09:55 - 10:40 

4. 10:55 – 11:40  4. 10:40 -11:25 



 
5. 12:30 – 13:15  5. 12:15 – 13:00 

6. 13:20 – 14:05  6. 13:05 – 13:50 

7. 14:10 – 14:55  7. 13:55 – 14:40 

 

36. Omlægning af undervisningen 3. januar til uge 10 åbent-hus-arrangement 

- Skolen ønsker at omlægge undervisningen d. 3. januar, således at skolens 

undervisningsdel holder lukket denne fredag og i stedet omplacerer elevernes 

undervisning til et åbent-hus-arrangement i uge 10, hvor skoledage så cirka vil vare til kl. 

18. 

(BHL / 10 min) 

Referat:  

Skolebestyrelsen har besluttet at undervisningen den 3. januar bliver flyttet til åbent hus-

arrangement i uge 10. Det betyder, at der 3. januar er undervisningsfri dag 

 

37. Opfølgning på Byrådets beslutning fra den 18.12.2018. Det drejer sig om, at Børne- og 
Skoleudvalget skal have en tilbagemelding vedr. to forhold: 

a) at skolebestyrelserne løbende arbejder med at sikre de tydelig opgave og kompetencefordeling 
for de daglige ledere” 
 

b)   at skolebestyrelserne udarbejder principper for medinddragelse af forældre på alle afdelinger i de    
  demokratiske processer” 

 

Forslag til svar på a) 

Skolebestyrelsen har arbejdet med ledelsesrummet for de daglige ledere. Bestyrelsen 

vurdering er, at de daglige lederes ledelsesrum har passende vidtrækkende omfang til at de 

fuldt ud kan varetage deres opgaver. Skoleleder har uddelegeret ledelseskompetencen i et 

omfang, der giver passende handlerum til at kunne håndtere de opgaver, der knytter sig til 

virket af at være daglig leder. Ledelsens organisering er bevidst om ikke at danne flaskehalse 

via for stram organisation. Skoleleder understøtter at de daglige ledere skal have 

handlekraftigt mandat.  

 

Forslag til svar på b) 

Der er udarbejdet et forslag til princip – se vedhæftede dokument ”Princip for 

forældreinddragelse” 

 

(BHL / 15 min) 

Referat:  

Forslagene til svar er godkendt. 

 



 
 

 

 

 

38. National trivselsmåling – daglig og pæd. Leder Andreas Nielsen præsenterer skolens resultat 

(Andreas – 25 min) 

Referat:  

- National trivsel måling gennemgået.  

- Andreas præsenteret hvordan vi som skole arbejder med resultaterne. 

- Trivselsmåling på skole og afdelingens niveau vil efterfølgende blive sendt ud på til 

skolebestyrelsen.   

- Trivselsmåling tages på skolebestyrelses møde igen til videre drøftelse. Andreas bliver evt. 

inviteret med igen.  

 

 

 

 

39. Kort Nyt 

(alle / 20 min)  

- Der er blevet fastansat 2 nye lærer på Afdeling Korskilde. Mikael Løfmark, der lige nu er i 

barselvikariat, bliver fastansat, og Carsten Mariendahl Pedersen.  Begge starter 1 januar   

- Der er blevet ansat en ny fransk lærer på afdeling Mogenstrup Hugo Lauritzen som vil 

varetage fransk undervisningen på 6. og 7. årgang resten af året. Endvidere er Heidi 

Sommer blevet ansat som lærer fra 1. december som udgangspunkt på mellemtrinet.   

- Istandsættelsen af Skrænten mellem parkeringspladsen og skolen på afdeling Mogenstrup 

starter op i løbet af december og forventes endelig færdig i foråret.  

 

 

40. Nyt fra formandsgruppen 

(Søren og Heidi / 15 min) 

Anmodning fra Formandsgruppen om emner til vidensdeling - positivt og udfordringer 

 

Referat:  

- Der bliver afholdt et møde i januar i formandsgruppen, hvor der skal laves dagsorden til 

FRO møde. Der efterlyses forslag til dagsorden punkter. 

 

 

 

41. Budgetstatus 

(SHC / 5 min) 

 



 
Referat:  

Forbrugs % sendt med ud med dagsorden. Ingen yderlige kommentarer. 

 

 

 

 

42. Skolefoto 2020-2021 : skal vi fortsætte med nuværende firma? 

(BHL – 10 min) 

Referat: 

Skolebestyrelsen besluttet at vi fortsætter med nuværende firma.  

 

 

 

 

 

43. Forældre henvendelse – drøftelse af anvendelse af tv/film i skolen, her under anvendelse i 

(spise)pausen. 

(ARB/SRB/BHL – 10 min) 

Referat:  

- Skolen kan oplyse at der har været en undersøgelse iblandt personalet og det opleves ikke 

som noget problem i forhold til at eleverne kan nå at spise. I de klasser som viser film/tv er 

det som udgangspunkt læringsprogrammer som ULTRA, LILLE NØRD, Hr. Skæg osv. 

Udsendelserne bliver mange sted brugt til læring, hvor lærerne snakker med eleverne om 

det de har set. 

- Da der ikke var tid til drøftelse, bliver punktet udskudt til næste møde. Anders orienterer 

den forældre, der er kommet med henvendelsen, om status på punktet. 

 

 

44. Status på busser, transport og trafik 

(5 min) 

Referat: udskudt 

 

 

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

- Udskudt 

 

46. Skolebestyrelsens årsberetning 

 Referat: Godkendt. 

 



 
  

 

47. Eventuelt 

(5 min) 

Referat: 

- Karen spørg ind til om der er en stigende tendens til tyveri på skolen, da hun har hørt om 

flere tilfælde. Elevrådsrepræsentanter kunne fortælle at flere på deres årgang har den 

samme oplevelse. Skolen undersøger omfanget.   

- Svømning: spørgsmål fra forældre om det kan være rigtigt at der ikke er svømning i en 

længere periode. Svaret er at Fladsåsvømmehal er under renovation, men forventes 

genåbnet slut december. Skolen har undersøgt muligheden for at bruge andre 

svømmehaller, både i Næstved, Præstø og Vordingborg, men det har ikke været muligt at 

få tider der kan passe ind eleverne skema. Det bliver arbejdet på at de kommende 5. 

klasser på Korskilde skal have svømning i nogle af idrætstimerne næste år.  

- Henvendelse fra forældre vedr. deres barn har svært ved at nå bussen kl. 13.30, når de 

slipper kl. 13.25.   Ledelsen gør personalet opmærksom på det er vigtigt at man er 

opmærksomme på at børnene skal kunne nå bussen, når de slipper. Endvidere vil der i 

ansøgning om ændret bustider, på grund af evt. nye ringetider, være en opmærksomhed 

på at elever skal bruge mere end 5 minutter fra at komme fra klassen til bussen.  

- Forslag om at flytte næste skolebestyrelsesmøde, da der allerede nu er 3 forældre der 

ikke kan komme. Søren Blak og Bo taler samme om en evt. flytning af mødet. 

- Der vil være mad til næste skolebestyrelsesmøde 

-  

 

 

 

48. Punkter til kommende bestyrelsesmøder  

- Valg til skolebestyrelsen 

- Timefordelingsplan 2020-2021 

- Rekruttering af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen  

- National trivsel måling 

- Forældre henvendelse – drøftelse af anvendelse af tv/film i skolen, her under anvendelse 

i (spise)pausen. 

-  


