
 

Dagsorden til mødet i Skolebestyrelsen 
 
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 18.30 – 20.30 på afd. Sydby Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer:  

Elever: Amalie (Sct Jørgen), Anton (Sct Jørgen), Caroline (Rønnebæk), Laurits (Sjølund), Jacob 

(Sjølund). 

Lærerrepræsentanter: Troels, Stine, Søren, Anne 

Forældrevalgte: Anita, Henrik, Tine, Rasmus, Mette, Stine E., Søren, Lena, Stine L. 

 

Fra ledelsen: Annika og Bo  

 

Fraværende/afbud: Tony, Anders 

Referent: Bo 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden (2 minutter) 

Godkendt 

Præsentation da der var nye medlemmer i bestyrelsen. 

  

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

Mødet flyttes til torsdag den 6. april. 

o Økonomi på de elevrelaterede udgifter på almenundervisningsområdet. 

o Økonomi i SFO 

o National trivselsmåling 

o Drøftelse af redegørelse fra Centerchefen (opfølgning på mødet den 28. marts). 

o Evt. skolebestyrelsens årsberetning. 

 

3. Normberegningen (25 minutter) (Annika) (orientering) 

Skolebestyrelsen har tidligere set den økonomiske tildeling til Kobberbakkeskolen. 

Annika gennemgik kommende skoleårs normeringsberegning. 

I det kommende skoleår skal der i almenområdet bruges 135 lærerstillinger og 9 

børnehaveklasselederstillinger. 27 lærere i centerafdelingen og 24 pædagoger inkl. 

børnehaveklasseledere, 16,5 pæd.medhjælper og 3 SOSU-assistenter. 

Bestyrelsen tilslutter sig den fremlagte normeringsberegning. 

 

4. Timefordelingsplanen (25 minutter) (Bo og Annika) (Drøftelse og beslutning) 

Ændringer i forhold til dette skoleårs timefordelingsplan er, at der skal lærerne ned og 

undervise i dansk og matematik i 0. klasse. 4 ugentlige lektioner i dansk og 2 ugentlige 

lektioner i matematik. 

En musiktime på 1. årgang ændres til billedkunst, så de fremover får 1 lektion ugentligt i 

musik og 2 lektioner ugentligt i billedkunst efter ønske fra 2 af de 3 afdelinger. Afd. 

Rønnebæk er ærgerlige over denne ændring. 

Bestyrelsen tilslutter sig den fremlagte timefordelingsplan. 

 

 



5. Valgfag (15 minutter) (Bo og Annika) (Drøftelse og beslutning) 

Udsat 

 

6. Bestyrelsens årsrapport (15 minutter) (Søren) (drøftelse) 

Udsat 

 

7. Princip vedr. udflugter og lejrtur. I har oplægget fra tidligere (10 min) (drøftelse og 

beslutning) 

Skolebestyrelsen ønsker at princippet fortsat sender 5. og 8. årgang på lejrskole. 

Beløbet pr. elev sættes ned på begge årgange, så der på 5. årgang gives kr. 300 pr. elev, og 

på 8. årgang gives der kr. 700,- pr. elev så de 200.000 kr. der er afsat i budgettet overholdes. 

Medarbejderne bestemmer selv indholdet og længden af turen ud fra den tildelte økonomi. 

Annika retter princippet til og rundsender til bestyrelsen. 

 

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

a. Elevrådet: 

o På Sjølund har de drøftet de nye gang- og klasseregler. Eleverne er ikke glade 

for dem. 

o Eleverne har et stort ønske om, at der kommer udsmykning mm. til afdeling 

Sjølund. Eleverne er velkomne til selv at producere kunst til væggene. Det 

foreslås, at afdeling Sjølund tager kontakt til EUC (tjek med Bo om det ikke 

var dem han nævnte) og hører om de kan hjælpe med udsmykning. 

 

b. Forældrene: 

  

o Forældrehenvendelsen omkring traditioner på 9. årgang. Medarbejderne på 

afdeling Sjølund giver udtryk for de ønsker eleverne bliver på afdeling 

Sjølund. 

o Det er de nuværende 6. klasser der fejrer sidste skoledag på afd. Sct. Jørgen, 

Rønnebæk og Sydby. 

o Det foreslås at alle afdelinger får nye traditioner.  

 

c. Medarbejderne:  

o VirksomhedsMED har formuleret et brev til OmrådeMED og Centerchefen 

omkring de økonomiske besparelser man har besluttet på skoleområdet, og 

hvorfor besparelserne ikke er rullet tilbage krone for krone, da de 15 mio. 

besparelse blev ført tilbage til skolerne. 

o De nye gang- og klasseregler har skabt ro for mange elever i deres lokaler. 

Det er fortsat muligt at mødes på tværs af klasser og årgange på fælles 

arealerne. 

 

d. Skoleledelsen: 

o Der har været indbrud i lærerskabene og tyverier i klasserne, og derfor er der 

brug for at der arbejdes på en styrende ramme til at få fjernet disse 

uhensigtsmæssigheder. 

o Der er pt. to ledige vakante stillinger på Kobberbakkeskolen, da to aftrådte 

lederes stillinger ikke er blevet genopslået endnu. De vil blive slået op og 

forhåbentlig besat i den kommende tid. 



 

9. Eventuelt (3 minutter) 

Rasmus giver udtryk for, at han ønsker en skriftlig redegørelse vedr. afdelingslederskiftet på 

afd. Sjølund af Centerchefen. 


