
 

Referat af mødet i Skolebestyrelsen 
 
Torsdag den 15. juni 2017 kl. 18.30 – 20.30 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer:  

 

Elever:  
Lærerrepræsentanter: Stine, Søren og Troels 

Forældrevalgte: Anders, Anita, Henrik, Lena, Stine L., Søren, Rasmus, Stine E, Tine og Tony  

Fra ledelsen: Bo og Annika – Morten deltog under punkt 5. 

 

Fraværende/afbud:  

Niels, Tony, Søren, Anders, Anne 

Andrias (Sjølund), Laurits (Sjølund), Amalie (Sct. Jørgen), Anton (Sct. Jørgen), Caroline 

(Rønnebæk) 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden (2 minutter) 

Godkendt 

 

2. Nyt fra (15 min):  

Elever 

Ingen elever til stede 

 

Medarbejder 

Afd. Rønnebæk har haft travlt i fagudvalg med at finde ud af hvad der kan købes for de 

fagkontibudget afdelingen har fået. 

Afd. Sct. Jørgen har været på brobygning på afd. Sjølund. Det har været en god dag med 

styr på tingene. Man gik derfra med glade elever. 

Afd. Sjølund har også oplevet en god brobygningsdag for 6. klasserne. 

9. og 10. klasserne er til mundtlige afgangsprøver i disse dage. 

Vi skal huske budget i det kommende skoleår til skolebestyrelsen, elevråd og dimission. 

 

Bestyrelsen 

Et ønske om en ny indsats i næste skoleår for at eleverne igen deltager i møderne. 

 

Ledelsen 

Ledelsen er ramt af sygdom hos udvalgte ledere, hvilket gør at der er lidt travlt hos de andre 

ledere. 

Opgaveoversigter og tilstedeværelsesoversigter er lavet og sendt ud til de fleste 

medarbejderne, og de resterende er lige på trapperne. De bliver gennemgået med 

medarbejderne i næste uge. 

I Centerafdelingen bliver der sat en ramme om, at stamklasserne kun dækker over et 

aldersspænd på tre klassetrin. Derfra kan der så holddeles på tværs af klasserne – helt som i 

almenklasser og andre specialklasser. 



Billedkunstlokalet, natur/teknologilokalet og musiklokalet på afd. Sct. Jørgen kan ikke 

rumme 4-sporet indskoling/mellemtrin. Der er derfor brug for at etablere et ekstra lokale i de 

fag på afd. Sct. Jørgen. Lokalerne vil ikke blive fuldt udstyret, men skal selvfølgelig ”lugte” 

lidt af faget. De 3 nye faglokaler skulle gerne stå klar senest ved efterårsferien 2017. 

 

3. Godkendelse af skemaer jf. ny lov fra 1. marts 2017 

Skolebestyrelsen har fået udleveret alle grundskemaer for det kommende skoleår. 

Skolebestyrelsen udtaler tilfredshed med, at elevernes skemaer overholder de lovmæssige 

timetal (30 timer for indskolingsklasser, 33 timer for mellemtrinsklasser og 35 timer for 

udskolingsklasser), at den besluttede timefordelingsplan er overholdt, og at de specialklasser 

der er søgt dispensation om kortere skoledag er overholdt. 

 

4. Antimobbestrategi 
Godkendt og lægges på skolens hjemmeside. 

5. Fraværsstatistik – lektioner med vikar pr. klasse 
Bestyrelsen har fået udleveret en sygefraværsstatistik og en oversigt over vikartimer pr. klasse. 

En del af de vikartimer der er på klasserne er faste vikar, og en del af dem er også uddannet, men de 

er vikarer. En del vikartimer bliver også læst af skolens egne faste lærere, men fremgår stadig af 

vikaroversigten. 

Oversigterne er drøftet taget til efterretning. 

Bestyrelsen drøftede hvilke oversigter de fremadrettet har brug for at se fremover. Et flertal i 

bestyrelsen ønsker fremadrettet både at få udleveret en sygefraværsstatistik og en oversigt over 

vikartimer pr. klasse halvårligt – ved mødet i december og ved mødet i juni. 

Stine L. ønsker ikke der skal udarbejdes en vikaroversigt for de enkelte klasser. 

Rasmus ønsker der skal udarbejdes en vikaroversigt for de enkelte klasser halvårligt. 

6. Princip for lejrskole 
Godkendt med en præcisering af, at man på 5. årgang er af sted i 2 overnatninger og på 8. årgang er 

af sted med 4 overnatninger. 

7. Fokuspunkter i kommende skoleår for skolebestyrelsen (25 minutter) 
Få eleverne til at møde til bestyrelsesmøderne. 

Status på bevægelse i undervisningen. 

Princippet for skole/hjem-samtaler. 

Branding af Kobberbakkeskolen. 

Nyt fra bestyrelsen. 

Hvor skal bestyrelsens fokus fremadrettet ligge – mindre på drift mere på strategi? 

8. Evt.   

Hvordan får man bedre svarprocent på brugertilfredshedsundersøgelsen? 

Når resultatet foreligger drøftes den i bestyrelsen. 

 

Punkter til kommende møde: 

Princippet for skole/hjem-samtale. 

 


