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Referat af mødet i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag den 4. januar 2017 kl. 18.30 – 20.30 på Uglebro, 

Nygårdsvej 110, 4700 Næstved  

 

Medlemmer:  

Elever: 

Lærerrepræsentanter: Troels, Stine, Søren og Anne 

Forældrevalgte: Anders, Anita, Henrik, Karen, Lars, Lena, Louise, 

Stine, Søren, Tony og Nils 

Fra ledelsen: Annika og Bo 

Fraværende/afbud: Stine, Anita, Elevrepræsentanter 

Referent: Bo og Lena 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

 

2. Information 

Eleverne: 

 Ingen kommentar da eleverne ikke deltog. 

 Der er et ønske om at der tilknyttes en elev fra hver afdeling til 

skolebestyrelsen, så vi følger anvisningen fra Styrelsesvedtægten. 

Der undersøges om afd. Uglebro skal have en repræsentant tilstede 

til skolebestyrelsesmøderne. 

Forældre: 

 Der er spurgt ind til de skriftlige terminsprøver i indeværende 

skoleår. Der er afviklet prøve i dansk, matematik og engelsk i uge 

50, og der afvikles kun en samlet terminsprøve i dette skoleåret. 

Ovenstående spørgsmål affødte en drøftelse omkring hvordan der 

arbejdes på at skabe et løft af fagligheden på afd. Sjølund, og 

hvordan terminsprøvekaraktererne kan danne grundlag for en 

fokuseret indsats.  

Medarbejderne: 

 Dorte Pogel er startet på afd. Sjølund i dag, og hun skal arbejde 

med AKT og med fokus på at få elever i skole samt støtte eleverne 

til at fasteholdes i undervisningen. 

Ledelsen: 
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 Susanne Kusk har opsagt sin stilling som afdelingsleder på afd. 

Sjølund. Hun skal til Køge Kommune og være skoleleder. Susanne 

fratræder hurtigt sin nuværende stilling. 

 Der er arbejdet med en trivselsstrategi. Der blev taget afsæt i 

arbejdet med trivsel på den pædagogiske lørdag. Det er dog ikke 

blevet underbygget med arbejdet med social kapital. 

 

3. Princip for klassedannelse 

 Godkendt 

 

4. Dagsordenspunkter til mødet torsdag den 2. februar på afd. Sydby 

 Timefordelingsplan 

 Ledelsestilsyn – aftales nærmere mellem Annika og Nils 

 

5. Opfølgning på økonomi 

 Økonomirapport er forelagt bestyrelsen. Det anbefales, at 

denne type rapport forelægges bestyrelsen hvert kvartal, og 

bestyrelsen orienteres om forbrugsprocenten de andre 

måneder. 

 Vi er 5/12 inde i skoleåret, svarende til 41,6% af skoleåret. 

Forbrugsprocenten er for hele Kobberbakkeskolen er pt. 38,6%.  

 Der arbejdes på at få konteret de enkelte poster korrekt, så der 

kan ses et reelt forbrug på de enkelte poster.  

 

6. Værdigrundlag skal opdateres med antimobbestrategi 

 Der er udarbejdet et oplæg til drøftelse. Oplægget tager 

udgangspunkt i en trivselsplan for at forhindre mobning, en 

antimobbestrategi der beskriver hvad der gøres hvis mobning 

forekommer og en omsorgsplan, som støtter og vejleder ved 

større kriser i elevens hverdag. 

 Det er godt at have en konkret omsorgsplan, hvor 

medarbejderne guides i processen. 

 Det er godt at antimobbestrategien definerer mobning. 

 Det er godt at der er en tredeling af tingene – trivsel, 

antimobbestrategi og omsorgsplan. 

 Kan man skrive ind, at forældre orienterer skolen omkring 

 Trivselsplanen er det bilag i tredelingen der lægges ud og der 

derfra linkes til antimobbestrategien og omsorgsplanen. 

 Skole og forældre inviteres til et 2 timers møde med en dialog 

omkring dette med skoleledelse og skolebestyrelse. 

 Bo retter dokumenterne til, og så tages det på til godkendelse 

på det kommende skolebestyrelsesmøde. 

 

7. Næste års indsatsområder 

 Udsat 
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8. Orientering om besøg fra arbejdstilsynet 

 Der har været besøg på afd. Sydby og afd. Sjølund. Det har 

medført nogle vejledninger som der arbejdes med.  

 

9. Videoovervågning 

 Udsat 

 

10. Bestyrelsen del af skolens hjemmeside, beskedsystem mm. 

 Udsat 

 

11. Eventuelt 

 

 
 


