
 

 

Referat af mødet i Skolebestyrelsen  
 
Tirsdag den 6. december 2016 kl. 18.30 – 20.30 på afdeling Rønnebæk, 

Englebjergvej 12, 4700 Næstved  
 

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

Medlemmer: Link til medlemmer i skolebestyrelsen 
Elever: Villads og Jacob 
Lærerrepræsentanter: Stine, Søren  

Forældrevalgte: Anders, Anita, Henrik, Rasmus, Lene, Louise, Stine, Søren, Tine, 
Tonny, Nils  

Fra ledelsen: Annika, Bo 
 

Fraværende/afbud: Troels, Anne 
Referent: Anita Scheel 

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

dagsordenen.  
 

Referat:  
 

1. Godkendelse af dagsorden (2 minutter)  
 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst (beslutning) (Nils) (5 minutter)  

 
Godkendt. 

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

Se bilag. 
 

Gennemgang af materialet.  
Handlingsplaner indsættes i skemaet. 

Der kan tages udgangspunkt i de rapporter skolen afleverer til CUD, hvor de 
måles på 5 punkter. 

Nils og Søren arbejder videre med skemaet. 
Ledelsen sørger for, at CUD rapporten sendes til Søren og Nils. 

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

minutter)  

Se bilag. 
 

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


a. Princip for klassedannelse 
Udsat. 

 

b. Princip for åben skole 

         Godkendt med en enkelt ændring. 
 

c. Principper for skolefritidsordningen  

Godkendt. 

 

d. Princip brobygning med fødeskoler  
Godkendt. 

 

e. Princip for voksendeltagelse  

Godkendt. 

 

f. Principper vedr. fællesarrangementer i skoletiden 

Godkendt. Revideres i det kommende skoleår. 
 

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

(Nils)  
Se bilag. 

 
Punkt om afd. Sjølund sættes på. 

 
     6. Næste års indsatsområder initieret af bestyrelsen  

         (20+20minutter) (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.  
 

Trafiksikkerhed: 
Udarbejde spørgeskema til forældre på afd. Sct. Jørgen. 

Fokus på p-pladser til taxaer på afd. Sydby. 
 

 



Grøn skole: 
Afd. Rønnebæk har haft grønt flag i 22 år, kan hele Kobberbakkeskolen 

blive grøn skole? 
Ikke et fokusområde i indeværende skoleår, men elever fra afd. Rønnebæk 

skal som led i deres godkendelse som grøn skole videreformidle 
information til andre elever. Det kan de gøre til elever på de andre 

afdelinger. 
 

Hyttetur: 
Forslag om en lejrtur på 7. årgang. 
Integrere grøn skole på en mindre hyttetur, 1-2 overnatninger på 3. 

årgang. 
Punktet tages op til beslutning på januarmødet. 

 
Sprog og mobning: 

Fokus på sprog, i kombination med mobning og arbejdsmiljø. 
Evt. foredrag. 

Der skal udarbejdes en anti-moppestrategi. Oplæg fra Bo sættes på januar 
mødet. 

Forslag om tema uge på tværs af klasser på afdelingerne om ordentlig 
sprog og 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.”  
 

Udsættes til næste møde. 
 

       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?  



 
    Ordensreglerne gælder for alle klasser. 

 
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?  

 
Der afholdes en fælles blå mandag på 7. årgang. 

Repræsentanter fra 7. klassernes klasseråd aftaler hvilken dag det bliver. 
Punktet sættes på næste møde. 

 

10. Satspuljemidler til specialområdet (Drøftelse) (5 minutter) (Louise) 
   Skal vi udarbejde en ansøgning om midler?  

 
   Louise sender mail til Bo og Annika. 

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

       
      a. Elevrådet  

 
      Information om Danske Skoleelever.  

 
      Der er afholdt kursus om sundt og godt elevråd for elevrådet. 

 
      Eleverne har svært ved at forstå mobilreglerne.  

      Mange lærere overholder ikke ordensreglerne vedr. mobiltelefoner. 

      Enkelte bestyrelsesmedlemmer har fået henvendelser fra elever og forældre 

      vedr. brug af mobiltelefoner. 
 

      Mange bøger er gamle og slidte, hvilket eleverne er kede af. 
 

      Jakkeregler – der mangler stadig knager på afd. Sjølund. 
 

      Ikke alle elever har fået skabe endnu, og de er lette at få adgang til. 
 

      Læsebånd – der er lukket på biblioteket på afd. Sjølund om morgenen, så   
      eleverne kan ikke låne bøger. 

 

      b. Forældrene  

      Der er kommet en henvendelse fra de ansatte på Sct. 
      Jørgen angående julefrokost, hvor tilskud fra skolen er forsvundet i 

      år.  

 

      Medarbejderne på Kobberbakkeskolen har fået en fælles personalefest i stedet  

      for julefrokost på de enkelte afdelinger. Fremover bliver der en årlig fest,  
      MED-udvalget beslutter hvornår den afholdes. 

 



      c. Medarbejderne  
 

      Udsættes. 
 

      d. Skoleledelsen:  
      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.  

 
      Ledelsen orienterer om omrokeringer i ledelsen på skolen, APV, trivslen på  
      skolen, påbud på Parkvej, og at arbejdstilsynet har været på besøg på afd. 

      Sjølund, Uglebro, centerafdelingen og sekretærerne. 
 

12. Eventuelt (3 minutter)  
 

 


