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Referat fra Skolebestyrelsesmøde  
Den 7. august 2019 fra kl. 17.30–20.00 på Susåskolen afd. Holsted 

Tilstede: Bent Andreassen, Lene Spuhr, Tina Renneberg, Rikke Milan, Maria Falck Jensen, 

Rikke Marcher, Søren Eriksen, Sisse Nordling, Joan Reza, Stefan Gents, Palle Taulov, Stine 

Andersen 

Fravær: Maria Bisgaard Sunval, Lisbeth Lysfeldt, Nikolaj Næsager 

 
  

Dagsorden 
 

1 - 17.30-17.35 
Godkendelse af dagsorden  

 •  

2 - 17.35-17.50 
Nyt fra formand, ledelsen, 
bestyrelsesmedlemmer, 

medarbejderrepræsentanter, nyt 
fra afdelingerne 
 

I Rodrigo er udtrådt af bestyrelsen og Joan Reza er indtrådt. 
 
Ny organisering på serviceområdet startet på 1. august – dvs. 

Elo og hans folk varetager vedligehold på de daginstitutioner, 
der ligger i Susåskolens distrikt. 
 
Før sommerferien deltog Rikke Milan i et møde med byrådet 
omkring skoler og penge. 
 

AULA er udskudt til opstart til uge 43. 
 
Der er ansat 2 nye lærere på afdeling Glumsø, og 1 lærer på 

afdeling Holsted. 
 
Rikke M, Sisse og Stefan skal til møde med BSU i uge 33. 

3 – 17.50-18.10 
Bestyrelsesmedlemmer på 
forældremøder  
 

B • Hvem deltager på hvilke årgange til forældremøderne. (blev 
fordelt på mødet) 

 
Da der ligger forældremøde d. 11/9 på Holsted, samtidig med 
skolebestyrelsesmøde – rykkes skolebestyrelsesmødet d. 11/9 

til Holsted. 
 
D. 25/9 ligger der forældremøde på både Herlufmagle og 
Glumsø,  

4 – 18.10-18.50 

Indhold på forældremøderne  
 

D • Hvilke informationer vil bestyrelsen give på 

forældremøderne? 
o Der laves et fælles oplæg til forældremøderne, som 

man kan tage udgangspunkt i. 
 

• Hvad er der særligt at være opmærksom på for de enkelte 
trin? 

• Fælles skriv/tanker udarbejdes. 
 

• Der kan tages udgangspunkt i materialet fra 18/19 
 

Nye regler for mobiltelefoner på udskolingen 
Nye principper: Skole-Hjem og gensidige forventninger 
Susåskolens facebookside 

Kortere skoledage 
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Opmærksomhed på stram økonomi – men driver stadig en god 
skole 
Evt. Forslag at man kan vise Skolebestyrelsens årsberetning 

 
Sisse laver et revideret oplæg 
 

   

  • Pause 

5 – 19.00-19.25 
Udgivelse af værdihæfte  

 

B • Det ønskes at udarbejde et værdihæfte med ordensreglerne. 
Et hæfte som kan gives til alle forældre, hvor der ligeledes 
vil være materiale fra princippet om gensidige forventninger. 

• Drøftelse af bestyrelsens holdning og om der er særlige 
rettelser i ordensreglerne som skal justeres.   

 
Positiv holdning til et værdihæfte. 
 
Skolens præsentation af sig selv til forældrene 
 
I introduktionen til punktet læring skrives:  
På skolen har vi fokus på at danne og uddanne eleverne. Det gør 
vi bl.a. ved at:… 
 
Læringssamtalerne beskrives. 
 
Forslag, at der involveres nogle elever i udarbejdelsen – hvad 
betyder det for dem. 
 
Forslag til overvejelse, at der er to vinkler på hæftet:  
Hvad betyder det for dig som elev – evt. via tegninger 
Hvad betyder det for dig som forældrene 
 
Stefan arbejder videre med hæftet, sammen med en anden leder 
og præsenterer for bestyrelsen i løbet af efteråret. 

 
6 – 19.25-19.55 
Høring om modeller til 
ressourcetildeling 

 

 • Kommentarer til høringsmaterialet om nye modeller for 
ressourcetildeling til skoleområdet.  

 

Undring over der ikke spørges til tildeling til SFO 
 
Anbefaling at man i højere grad tager udgangspunkt i en 
elevtaltstildeling. 
 
Undring over at ledelse og administration er trukket ud af 
tildelingsmodellen. – Ledelse må handle om ansatte 

 
Vigtigste budskab: Fint at ville involvere i fordelingen af 
midlerne, men grundlæggende er der for få penge at fordele 

mellem skolerne. ”Fordeling af elendighed”  
 
På specialundervisningsområdet: 

Anbefaling at vi laver på en 60-40 tildeling – hvor elevtallet 
udgør 60% og epinions socialfaktor udgør 40% 
Alternativt at tilslutte sig fordelingen 65-35. 
 
Samt at den generelle tildeling til 20.2 området er for lille.  
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Rikke og Stefan skriver høringssvaret 
 

7 – 19.55 -20.00 
Evt.  

 Klummen: Maria Falch Jensen skriver skoleårets første klumme. 
Næstved Kommune har søgt om at blive frikommune ifht at 
blive fritaget fra nationale test, men der er ikke kommet nogen 
afklaring endnu 

  Punkter til næste møde den 11/9– Holsted: 
• Budget 18/19 (afslutning) og 19/20 (Henrik B.) 
• Trivselsresultater for 2019 og 

brugertilfredshedsundersøgelse præsenteres (Henrik G.) 
• Kostpolitik revurderes? Eller gruppe nedsættes til videre 

arbejde 
 

 
 


