
 

Dagsorden til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 
 
Mandag den 17. december 2018 kl. 18.00 – 20.00 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer 

Elever: Frederik 6S (Sydby), Katrine 8D (Sjølund), Anne Katrine 6A (Rønnebæk), Carmen 6P 

(Sct. Jørgen)  

Medarbejderrepræsentanter: Helle F (Rønnebæk), Lisbeth (Uglebro), Anne T (Sydby), Rasmus 

(Sjølund) og Heidi (Sct. Jørgen) 

Forældrevalgte: Søren Wienke, Henrik Bang Andersen, Anders Tolstrup Mikkelsen, Lena Tina 

Larsen, Betina Kordoff Mikkelsen, Søren Peter Skytte, Michael Rasmussen, Jakob Groth, Per 

Bredahl, Mükremin Toy, Tobias Nyberg, Rasmus Østergaard 

Fra ledelsen: Bo og Aase 

Referent: Bo Dau Frederiksen 

 

Fraværende/afbud:  

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Nyt fra:  

 

Elever 

 

Medarbejder 

 

Bestyrelsen 

 

Ledelsen 

• Status vedr. kantinen 

 

3. Forældrehenvendelse vedr. skolebestyrelsesformandens ageren i struktursagen 

Forælder på Afd. Sct. Jørgen har været i skriftlig dialog med skolebestyrelsesformanden, som 

en reaktion på et høringssvar rundsendt på intra på afd. Sct. Jørgen, hvor det var 

skolebestyrelsesformanden der rundsendte høringssvaret. 

Da det ikke var skolebestyrelsens udarbejdede høringssvar formanden rundsendte, reagerede 

denne forælder. (Se internt bilag A) 

 

Referat:  

 

Beslutning: 

 

4. Strukturforslag til ændring af skolestrukturen 

Børne- & Skoleudvalget har afholdt møde den 3. december, hvor de har indstillet, til 

Byrådet, at der vedtages en ændring af skolestrukturen på Kobberbakkeskolen. Ændringer er 

anderledes end det udvalget sendte i høring. 



 

Link til referatet fra Børne- & Skoleudvalgetsmøde den 3. december: 

https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%

20referater%20her/7/7-1215.aspx?agendaid=7-1215-1436 

 

Uddrag fra selve referatet: 

Kobberbakkeskolen 

 

Afd. Uglebro lukkes pr. 31.7.2019 og eleverne flyttes til afd. Sydby. 

 

Fra afd. Sydby flyttes 4. - 6. klasse til afd. Sjølund. 

 

U- og B-klasserne (Undervisning og Behandling) flyttes til Ll. Næstved Skole, afd. Karrebæk 

fra 1.8.2019. 

 

På afd. Sct. Jørgen forbliver eleverne fra 7. - 9. klasse fremover på afdelingen. 

Familieklasserne flyttes til afd. Sydby. SIAA-klasserne (Struktur, Inklusion, Autister og 

Almenelever) nedlægges/udfases over 3 år. Specialklasser placeres på afdelingen. 

 

For afd. Sjølund gælder, at de fra 1.8.2019 ikke længere modtager elever fra 7. klasse fra afd. 

Sct. Jørgen. 4. - 6. klasse modtages fra afd. Sydby. Specialklasser flyttes til afd. Sct. Jørgen. 

Modtageklasser placeres på afd. Sjølund. 

 

Generelt på Kobberbakkeskolen vil der kun være enkelte selvstændige lokaler til SFO. Der 

vil være en del lokaler, som SFO skal dele med indskolingen. 

 

Referat:  

 

Beslutning: 

 

5. Princip for klassedannelse 

På baggrund af Børne- & skoleudvalgets indstilling til Byrådet vedr. ændring af 

Kobberbakkeskolens struktur, skal princippet om klassedannelse revurderes, så der bliver 

taget beslutning om det gældende princip også understøtter en evt. ny struktur på skolen (Se 

bilag B). 

 

Referat:  

 

Beslutning: 

 

6. Princip brobygning med fødeskoler 

På baggrund af Børne- & skoleudvalgets indstilling til Byrådet vedr. ændring af 

Kobberbakkeskolens struktur, skal princippet om brobygning revurderes, så der bliver taget 

beslutning om det gældende princip også understøtter en evt. ny struktur på skolen (Se bilag 

B). 

 

Referat:  

 

https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/7/7-1215.aspx?agendaid=7-1215-1436
https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/7/7-1215.aspx?agendaid=7-1215-1436


Beslutning: 

 

7. Evaluering af skolefoto 

 

Referat:  

 

Beslutning: 

 

 

8. Drøftelse af anvendelse af Microsoft teams i skolebestyrelsen 

 

Referat:  

 

Beslutning: 
 

9. Evt. 
 

10. Punkter til kommende møder:  

  

➢ Drøftelse af vikartimer i forhold til hvordan og hvor mange gange det skal afrapporteres 

til bestyrelsen drøftes i november 2018 – udsættes pga. drøftelsen af høringssvar til 

strukturændringerne. 

➢ Budgettet drøftes i feb. 2019 

➢ Der skal udarbejdes princip for sponsering. 

 

 


