
 

Dagsorden til mødet i Skolebestyrelsen 
 
Torsdag den 2. februar 2017 kl. 18.30 – 20.30 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer:  

Elever: 

Lærerrepræsentanter: Troels, Stine, Søren, Anne 

Forældrevalgte: Anders, Anita, Henrik, Karen, Lars, Louise, Mette, Stine, Søren, Tina, Tony, 

Nils 

 

Fra ledelsen: Annika og Bo  

 

Fraværende/afbud:  

Referent:  

 

Hvis der er elever med på mødet, starter vi med punkt 13.a efter godkendelse af dagsordenen (maks. 

5 min). 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden (2 minutter) 

 

2. Ny leder på Sjølund og øvrigt på personalefronter (alle) (drøftelse) (10 minutter) 

Der er ansat en ny skoleleder på Sjølund meget hurtigt uden et ansættelsesudvalg og uden 

bestyrelsen viden, hvilket undrer. 

Fra ” Bekendtgørelse af lov om folkeskolen” 

§44 Stk. 7. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af 

ledere, lærere og pædagoger, jf. § 29 a, jf. § 40, stk. 6.  

I forlængelse af ”Bekendtgørelse af lov om folkeskolen” har bestyrelsen er princip for 

deltagelse i ansættelser. 

 

3. Foreløbig dagsorden til mødet den 6. marts (5 minutter) (drøftelse) 

Se bilag. 

 

4. Dato for Dropmob (5 min) (Søren) (beslutning af dato(er)) 
http://skole-foraeldre.dk/formular/tilmeld-din-skole-til-dropmob 

 

5. Bestyrelsesrapportering (30 minutter) (Annika/Nils) (orientering/drøftelse) 

 Vikardækning (på matrikel og faglært/ufaglært, kvartalsvis?) 

 APV (kommer hvert 3. år i kommunen fremadrettet) 

 Elevfravær (kategorier som i kvalitetsrapporten) på årgang og matrikel (kvartalsvis?) 

 Lærerfravær per matrikel (med og uden langtidssyge) (kvartalsvis?) 

 Mundtlig orientering om bortvisning, personalesager, arbejdsulykker og 

arbejdsmiljøtilsynets besøg løbende 

 Mundtlig orientering om hvor mange elever der er tilmeldt fuld 9. klasses eksamen 

 

http://skole-foraeldre.dk/formular/tilmeld-din-skole-til-dropmob


National trivselsmåling kommer Q1 hvert år (klassetrivsel.dk). Erstatter 

undervisningsmiljøundersøgelsen. Kommer på marts mødet. 

 

6. Bestyrelsens årsrapport (5 minutter) (Nils) (drøftelse) 

 

7. Eventuelt høringssvar på kvalitetsrapporten (10 min) (Nils) (beslutning del 1 og 

drøftelse del 2) 

Skal vi lave et høringssvar? Se bilag. Frist for høringssvar er den 20. februar kl. 12. 

Er der på Kobberbakkeskolen indsatsområder som kunne være relevante at høre en plan for? 

 

8. Timefordelingsplanen (10 min) (Bo) (drøftelse) 

 

9. Værdigrundlag udvidet med antimobbestrategi (15 min) (Bo) (beslutning) 

Se bilag. 

 

10. Seminar på mandag (Annika/Nils) (5 min) (Orientering) 

Vores input til gruppearbejdet. 

 

11. 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 vi indstiller til at forældrene selv tager 

initiativer lokalt. (beslutning) 

 

 

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

 

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

a. Elevrådet: 

b. Forældrene: Se bilaget ”Sjølund - udfordringer fra forældre”. Der har derudover 

været henvendelser om skolestart, mobiltelefoner og udskiftning i ledelserne 

(Rønnebæk og Sjølund), antal terminsprøver. 

c. Medarbejderne:  

d. Skoleledelsen: 

 

14. Eventuelt (3 minutter) 

Skal videoovervågning på Sjølund på næste møde eller udsættes det til næste skoleår? 

Kan vi fremadrettet holde møderne på Sydby? 


