
 

Dagsorden til mødet i Skolebestyrelsen 
 
Onssdag den 4. januar 2017 kl. 18.30 – 20.30 på Uglebro, Nygårdsvej 110, 4700 Næstved  

 

Medlemmer:  

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: Bo 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden (2 minutter) 

 

2. Information fra medlemmer og ledelse (alle) (30 minutter) (orientering) 

a. Elevrådet: 

b. Forældrene: Antal terminsprøver på Sjølund? 7. kl klager fra forældre til skolen og 

kommunen over det faglige niveau? 

c. Medarbejderne:  

d. Skoleledelsen: Status på arbejdet med social kapital i efteråret 2016 for alle 

medarbejdere. 

  

3. Det princip der ikke blev godkendt på sidste møde (Nils) (beslutning) (2 minutter) 

Se bilag, det der er ændret står med gul baggrund. 

 

4. Foreløbig dagsorden til mødet den 2. februar (5 minutter) (drøftelse) 

Se bilag. 

 

5. Opfølgning på økonomi (Annika) (orientering) (20 minutter) 

 

6. Værdigrundlag skal opdateres med antimobbestrategi (alle) (drøftelse) (20 minutter) 

Vi går ud i grupper og diskuterer hvordan det kan gøres med udgangspunkt i vores 

værdigrundlag og bilagene om trivsel og antimobning. 

Derefter skal vi have et par frivillige, der kommer med et oplæg til mødet i februar. 

 

7. Næste års indsatsområder (alle) (drøftelse/beslutning) (10 minutter) 

Trafiksikkerhed: 

Udarbejde spørgeskema til forældre på afd. Sct. Jørgen. 

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

To frivillige, der er ansvarlige for aktiviteten næste skoleår. 

 

Hyttetur: 

a. Forslag om en lejrtur på 7. årgang. Det indstilles at dette godkendes af bestyrelsen af 

formanden (beslutning). 



b. Mulighed for en mindre hyttetur, 1-2 overnatninger på 3. årgang, evt. med fokus på 

grøn skole. Det indstilles af formanden, at afdelingslederen på den enkelte matrikel 

beslutter i samarbejde med lærere. (beslutning) 

 

8. Orientering om besøg fra arbejdstilsynet (Annika) (orientering) (5 minutter) 

 

9. Videoovervågning (udsat fra decembermødet) (Nils) (Drøftelse) (10 minutter) 

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.” 

 

10. Bestyrelsen del af hjemmesiden, beskedsystem mm. (Lena/Nils) (drøftelse) (10 min) 

 

11. Eventuelt (3 minutter) 

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

