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Referat 
Møde i Skolebestyrelsen 

 
 
Mandag den 31. oktober 2016 kl. 18.00 – 20.00 på 

Sjølund, lærerværelset, Nygårdsvej 62, 4700 Næstved  
 

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

Elever: 
Lærerrepræsentanter: Troels Heilmann Møller, Stine 

Marie Schilling Larsen, Søren Peter Mølgaard Nielsen, 
Anne Cecilie Thornild 
Forældrevalgte: Anders Mikkelsen, Anita Scheel, 

Henrik Andersen, Karen Willingshøj, Lars Jørgensen, 
Lena Larsen , Louise Jakobsen, Stine Enderleit, Søren 

Skytte, Tonny Buggild, Nils Grove 
 
 

Fra ledelsen: Annika og Susanne  
 

Fraværende/afbud:Lena og ? 
Referent: Susanne Kusk 

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

 
Dagsorden:  

 
 Godkendelse af dagsorden (2 minutter) 

 

 Referat fra sidst (Nils)(2 minutter)(beslutning) 
Referatet fra sidste møde kunne ikke godkendes, da 

der bl.a. er en fejl i første punkt. Der var en snak om 
antal dage fra udsendelse af referat til godkendelse. I 
henhold til skolebestyrelsens forretningsorden er 

denne 7 dage, hvilket fastholdes. 
 

Derudover var aftalen, at Susanne skulle skrive en 
formulering omkring fravær i ordensreglerne, 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. 

 

http://kobberbakkeskolen.skoleporten.dk/sp/261641/school/board
http://kobberbakkeskolen.skoleporten.dk/sp/261641/school/board
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Det nye forslag blev delt ud på mødet, og 
godkendelse af ordensregler udskydes derfor til næste 

møde. 
 

 Rundvisning på Sjølund (Elever, stedkendte 

ansatte) (10 minutter) (Orientering) 
Det er måske ikke alle der kender Sjølund indefra, så 

vi får en rundvisning. 
 
Elevrepræsentanterne viste rundt. 

 
 Værdiregelsæt (drøftelse og evt. beslutning) (20 

minutter) 
Værdigrundlag for Kobberbakkeskolen 

Arbejdsgruppen fremlægger (Anita og Stine) 
Se bilag. 
 

Værdigrundlaget skal indskrives i værdiregelsættet, 
der bliver et lidt større ”værk”. 

Værdigrundlaget blev godkendt. 
 

 Endelig godkendelse af budget (Annika) (10 

minutter) (godkendelse) 
 

20.2 og seviceområdet manglede på sidste møde 
Se bilag, bilag er sendt til skolebestyrelsen den 28. 
oktober. 

 
Annika Bramming gennemgik budget for 20.2 og 

serviceområdet. 
Investeringsplan for serviceområdet gennemgås på et 
kommende skolebestyrelsesmøde, når Center for 

Uddannelse snarest kommer med en særlig plan for 
afd. Sjølund. 

Annika Bramming ønsker ikke at forringe 20.2 tilbud. 
 
Det ønskes, at budgetterne er mere udspecificerede i 

kommende skoleår og indskrevet i ensartede 
skabeloner. 

 
Budgetterne godkendes. 
 

 
 Bestyrelsesrapportering (orientering og 

drøftelse) (15 minutter) 
Annika fremlægger det materiale der er muligt. 
Elev- og medarbejder fravær og vikardækning. De kan 

fx komme kvartalsvis og så testresultater når de 
foreligger. 
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Se bilag, bilag er sendt til skolebestyrelsen den 28. 
oktober. 

 
 
Annika Bramming gennemgik bilagene og 

rapporterne. 
 

Vikardækningsrapport gennemgås fremover på 
skolebestyrelsesmøderne hvert kvartal. 
Skolebestyrelsen er bekymret over det høje antal 

vikartimer, og vil derfor følge det nøje. Om 
vikardækning af klassernes egne lærere eller lærere i 

det hele taget indgår også i rapporterne skal afklares 
ved næste rapportering. 

Skolebestyrelsen ønsker, at sekretæren udarbejder 
oversigt over løntimer til eksterne vikarer, da 
oversigten over antal vikartimer ikke med lethed kan 

opdeles i interne og eksterne vikarer. 
 

Skolebestyrelsen udarbejder et oplæg til, hvilke 
områder og tal skolebestyrelsen ønsker afrapportering 
på hvert kvartal. 

 
 Alle de principper der ikke blev godkendt (Alle) 

(Drøftelse og godkendelser) (15 min) 
Dvs. alle undtagen ordensreglerne. Anitas 
kommentarer indarbejdes. 

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

Se bilag. 
 
Følgende principper blev godkendt: 

i. Princip for at opfylde 
undervisningspligten 

ii. Princip for nedsættelse af 
ansættelsesudvalg  

iii. Princip for skole-hjemsamarbejde 

herunder elevens udbytte af 
undervisningen  

iv. Princip for undervisningens organisering 
 
Princip om klassedannelse ”ikke godkendt” – det 

drøftes på kommende møde. 
 

Spørgsmålstegn i 2 afsnit i princippet om 
”Undervisningens Organisering” slettes. 
 

Vi drøfter de sidste fire principper på næste møde: 
For voksendeltagelse 

For åben skole 
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For SFO 
Vedr. Fællesarrangementer i skoletiden 

 
 

Princip for specialundervisning og 20.2 området. 

 
Skolebestyrelsen har udarbejdet et forslag til princip 

for specialundervisning og 20.2 området. 
Princippet blev drøftet. 
 

Skolebestyrelsen ønsker at blive inddraget i 
beslutninger angående specialområdet. 

Annika Bramming foreslår, at der holdes temadag for 
SB om skolens specialområde. 

Der planlægges temadag. 
 
 

 
 Principper/værdiregelsæt på hjemmesiden 

(Nils) (orientering) (5 min) 
Struktur på hjemmesiden og hvilke dokumenter skal 
ligge der. 

 
Anita Scheel koordinerer med skolens 

hjemmesidekontakt. 
 
Dagsordner til Skolebestyrelsen lægges på 

hjemmesiden senest syv dage før SB-mødet 
 

 Kontakt til skolebestyrelsen (Nils) (drøftelse) (5 
min) 
Om hvad og hvordan, hvem svarer. 

Punktet udsættes. 
 

 Nyhedsbrev (Nils) (drøftelse) (5 min) 
Se bilag. 
Nyhedsbrev udarbejdes på et senere tidspunkt og 

udsendes af skolebestyrelsen. 
 

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

 
 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 mm. til næste møde. 
 

Ideer til indsatsområder: 
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Trafiksikkerhed – særligt på Nygårdsvej, på Manøvej 
og langs Ringvejen. Nygårdsvej ved afd. Sjølund 

Grøn skole 
Sprog 
Mobning 

Hytteture med tilskud 
 

 
 Information fra medlemmer og ledelse (10 

minutter) (orientering) 

a. Elevrådet: 
De nye ordensregler er og nogle af reglerne 

bekymrer eleverne. Elevrådet mangler hjælp til 
at etablere fælles elevråd. Eleverne er 

bekymrede for de sygemeldte lærere.  
Der vil blive hjælp til at etablere fælles elevråd, 
og der er fokus på sygemeldte lærere. 

b. Forældrene:  
Forældrene ønsker dialog med skoleledelsen. 

Skolens ordensregler skal håndhæves. 
 

c. Medarbejderne:  

d. Skoleledelsen: 
 

 Eventuelt (3 minutter) 
 

 

 


