
 

Dagsorden til mødet i Skolebestyrelsen 
 
Mandag den 31. oktober 2016 kl. 18.30 – 20.30 på Sjølund, lærerværelset, Nygårdsvej 62, 

4700 Næstved  

 

Medlemmer ifølge http://kobberbakkeskolen.skoleporten.dk/sp/261641/school/board: 

Elever: 

Lærerrepræsentanter: Troels, Stine, Søren, Anne 

Forældrevalgte: Anders, Anita, Henrik, Karen, Lars, Lene, Louise, Mette, Stine, Søren, Tony, 

Nils 

 

 

Fra ledelsen: Annika og Susanne  

 

Fraværende/afbud:  

Referent:  

 

Hvis der er elever med på mødet, starter vi med punkt 11.a efter godkendelse af dagsordenen. 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden (2 minutter) 

 

2. Referat fra sidst (Nils)(10 minutter)(beslutning) 
Der er en fejl i første punkt, hvor der står 3 dage - vi talte om 3 dage, men Annika og Anita læste op 

af vores forretningsorden og der står 7 dage, hvilket vi fastholdte. 

 

Derudover var aftalen, at Susanne skulle skrive en formulering omkring fravær, som vi andre ikke har 

haft mulighed for at godkende eller komme med indsigelser imod. Vi aftalte bl.a. at der skulle være 

en lovhenvisning og det er der ikke. 

Nils: Der er kommet dokumentet indsat herunder. Er det nok og skal det lægges med op på 

hjemmesiden? 

Registrering af 
elevfravær fra august 2016.pdf

 
 

3. Rundvisning på Sjølund (Elever, stedkendte ansatte) (10 minutter) (Orientering) 
Det er måske ikke alle der kender Sjølund indefra, så vi får en rundvisning. 

 

4. Værdiregelsæt (drøftelse og evt. beslutning) (20 minutter) 

Værdigrundlag for Kobberbakkeskolen 

Arbejdsgruppen fremlægger (Anita og Stine) 

Se bilag. 

 

5. Endelig godkendelse af budget (Annika) (10 minutter) (godkendelse) 

20.2 og serviceområdet manglede på sidste møde 

http://kobberbakkeskolen.skoleporten.dk/sp/261641/school/board


Se bilag, kommer senest fredag fra skolen ledelse. 

 

6. Bestyrelsesrapportering (orientering og drøftelse) (15 minutter) 

Annika fremlægger der materiale der er muligt. 

Elev- og medarbejder fravær og vikardækning. De kan fx komme kvartalsvis og så 

testresultater når de foreligger. 

Se bilag, kommer senest fredag fra skolen ledelse. 

 

7. NYT: Forslag til nyt princip for 20.2/specialområdet (3 forældrevalgte fremlægger) 

(drøftelse) (15 minutter) 

Se bilag, kommer senest fredag. 

 

8. Alle de principper der ikke blev godkendt (Alle) (Drøftelse og godkendelser) (15 min) 

Dvs. alle undtagen ordensreglerne. Anitas kommentarer er indarbejdet. 

Problematiske principper udskydes, så de efterfølgende punkter behandles på mødet. 

Se bilag. 

a. 1. Princip for ansættelsesudvalg. 

b. 2. Princip for adgangen til at opfylde undervisningspligten ved udøvelse af eliteidræt 

eller deltagelse i musikskole 

c. 3. Kobberbakkeskolen - Princip for skolehjemsamarbejde herunder elevens udbytte 

af undervisningen 

d. 4. Princip for klassedannelse 

e. 5. Princip for undervisningens organisering 

f. 6. Princip for åben skole 

g. 7. Principper for skolefritidsordningen 

h. 8. Princip brobygning med fødeskoler 

i. 9. Princip for voksendeltagelse 

j. 10. Princip vedr. fællesarrangementer i skoletiden 

 

9. Principper/værdiregelsæt på hjemmesiden (Nils) (orientering) (5 min) 

Struktur på hjemmesiden og hvilke dokumenter skal ligge der. 

 

10. Kontakt til skolebestyrelsen (Nils) (drøftelse) (5 min) 

Om hvad og hvordan, hvem svarer. 

 

11. Nyhedsbrev (Nils) (drøftelse) (5 min) 

Se bilag. 

 

12. Foreløbig dagsorden til mødet den 6. december (5 minutter) (drøftelse) 

Se bilag. 

 

13. Næste års indsatsområder initieret af bestyrelsen (10 minutter) (drøftelse) 

Input fra bestyrelsen til skolens ledelse skal være på plads inden skolens ledelse planlægger 

skoleåret 2017-18. Ideer m.m. til næste møde. 

 

14. Information fra medlemmer og ledelse (10 minutter) (orientering) 

a. Elevrådet: 

b. Forældrene:  



i. Der er kommet en mundtlig henvendelse til Annika angående mobiltelefoner 

i ordenreglerne. Forældrehenvendelsen gik på lovligheden af det foreslåede. 

ii. Vi har fået følgende sætning fra en uddannet engelsklærer på skolen ” 

Youáre goint to have a segret friend. In a week we try to find out 

who your own segret friend are”. Hvordan sikrer ledelsen sig at alle 

elever bliver så dygtige som de kan? 

c. Medarbejderne:  

d. Skoleledelsen: 

 

15. Eventuelt (3 minutter) 

Kommentar [ng1]:  
25/9: Skriv til Christian 
26/9: Skal jeg følge op på 
10/10: Hvordan med opfølgning? 
12/10: Stadig på to do liste 
13/10: Sagsbehandlingstid 
14/10: Skal ikke vente mere. Niveaudeling, 
materiale understøtter. 


