
 

 

 

Dagsorden til mødet i Skolebestyrelsen 
 
Tirsdag den 6. december 2016 kl. 18.30 – 20.30 på Rønnebæk, Englebjergvej 12, 4700 

Næstved 

 

Husk der er formøde om specialområde 16.30-18.30, som er frivilligt. 

 

Medlemmer:  

Elever: 

Lærerrepræsentanter: Troels, Stine, Søren, Anne 

Forældrevalgte: Anders, Anita, Henrik, Lars, Lene, Louise, Mette, Stine, Søren, Tine, 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. Godkendelse af referat fra sidst (beslutning) (Nils) (5 minutter) 

 

3. Bestyrelsesrapportering (drøftelse) (10 minutter) (Nils)  
Se bilag. 

  

4. De principper der ikke blev godkendt (beslutning) (Nils) 15 minutter) 

a. Princip for klassedannelse 

b. Princip for åben skole 

c. Principper for skolefritidsordningen 

d. Princip brobygning med fødeskoler 

e. Princip for voksendeltagelse 

f. Principper vedr. fællesarrangementer i skoletiden 

Se bilag. 

 

5. Foreløbig dagsorden til mødet den 4. januar (5 minutter) (drøftelse) (Nils) 

Se bilag. 

 

6. Næste års indsatsområder initieret af bestyrelsen (20+20 minutter) (Nils) 

(drøftelse+beslutning) 



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

skoleåret 2017-18. 

Vi går ud i grupper og arbejder med det emne vi gerne vil i 20 minutter og kommer tilbage 

og så er der ca. fem minutter til hvert punkt i plenum. 

Der er pt. følgende forslag: 

 Trafiksikkerhed – særligt på Nygårdsvej, på Manøvej og langs Ringvejen. 

Nygårdsvej ved afd. Sjølund 

 Grøn skole 

 Hytteture med tilskud, som i år eller en anden model eller slet ikke? 

 Sprog: Eleverne taler ikke pænt. 

 Mobning. 

 

7. Videoovervågning (Drøftelse) (10 minutter) (Susanne+Nils) 

Drøftelse af, om det er muligt at sætte overvågning op indendørs på afd. Sjølund. Vi oplever 

desværre, at der er meget hærværk og tyverier især på Norgesvej. 

 

Hvis vi vil gå videre med dette, skal der laves en arbejdsgruppe. 

 

Se Datatilsynet overvågning, udklip 

”Proportionalitetsprincippet fører også til, at den tidsmæssige udstrækning af tv-

overvågningen bør begrænses mest muligt. På skoler og daginstitutioner bør overvågningen 

således som hovedregel begrænses til udenfor åbningstiden, hvor der ikke er ansatte, elever 

eller andre faste brugere af lokalerne til stede.  

 

Ved tv-overvågning af kommunens medarbejdere og andre, der fast udfører arbejde i 

lokalerne, skal disse have underretning efter persondatalovens § 29.” 

 

8. 10. klasse, blive på matriklen? (Drøftelse+beslutning) (10 minutter) (Susanne) 

10. klasse er på et møde i foråret blevet lovet, at de - når det er i overensstemmelse med 

deres pauser, eller når lærerne giver lov - kan forlade skolens matrikel. 

 

Det kan de ikke ifølge skolens ordensregler. Kan der i år gives dispensation for den 

ordensregel på 10 årgang og kun på 10. årgang? 

 

 

9. Blå mandag (10 minutter) (Beslutning) (Susanne) 

Kan eleverne holde Blå Mandag samlet en dag, og kan de elever, der konfirmeres en søndag 

derudover få fri mandagen umiddelbart efter? 

 

 

10. Satspujlemidler til specialområdet (Drøftelse) (5 minutter) (Louise) 

Skal vi udarbejde en ansøgning om midler? 

 

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

a. Elevrådet: 

b. Forældrene: Der er kommet en henvendelse fra de ansatte på Sct. Jørgen angående 

julefrokost, hvor tilskud fra skolen er forsvundet i år. 

c. Medarbejderne:  

https://www.datatilsynet.dk/offentlig/tv-overvaagning/tv-overvaagning-af-skoler-og-daginstitutioner/


d. Skoleledelsen: 

i. Orientering om de dage, eleverne på afd. Sjølund holder fri før kl. 15 – sidste 

dag inden juleferien og sidste dag inden sommerferien – timerne indhentes på 

ekskursioner og aftenarrangementer. 

 

12. Eventuelt (3 minutter) 


