
 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
 
Mandag den 17. december 2018 kl. 18.00 – 20.00 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer 

Elever: Liva 6A (Rønnebæk), Valdemar 6M og Freja 6M (Sct. Jørgen)  

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

(Sjølund) 

Forældrevalgte: Søren Wienke, Anders Tolstrup Mikkelsen, Lena Tina Larsen, Søren Peter Skytte, 

Michael Rasmussen, Jakob Groth, Per Bredahl, Mükremin Toy 

Fra ledelsen: Bo og Aase 

Referent: Bo Dau Frederiksen 

 

Fraværende/afbud: Heidi (Sct. Jørgen), Henrik Bang Andersen, Rasmus Østergaard, Betina 

Kordoff Mikkelsen, Tobias Nyberg, Katrine 8D (Sjølund), Frederik 6S (Sydby), 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2. Nyt fra:  

 

Elever 

Intet 

 

Medarbejder 

På Rønnebæk er en lærer stoppet, og man afventer den politiske beslutning vedr. 

Skolestruktursagen. 

Sjølund og Sydby afventer også beslutningen vedr. skolestruktursagen. 

Der har været afholdt et møde med et par af politikerne på afd. Sjølund i sidste uge. 

Uglebro føler sig i en venteposition vedr. en evt. lukning der kan blive besluttet på 

byrådsmødet den 18/12. 

 

Bestyrelsen 

Der er anden samtalerunde til skolelederstillingen den 18/12. 

 

Ledelsen 

Stillingen som afd. leder på afd. Sjølund er slået op. Pt. er Troels Heilmann Møller 

konstitueret i denne stilling. 

Der arbejdes fortsat på at styrke vores U&B tilbud, hvilket vil betyde en klasse færre efter 

juleferien. 

Der bliver afholdt møde med kommunens Chefjurist Ulla Rasmussen og en medarbejder fra 

indkøbskontoret den 3. januar for at finde ud af hvordan vi kommer i mål med 

kantinedriften. Der lægges en status vedr. kantinedriften på skolens hjemmeside. 

 

 



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:  

Henvendelsen er drøftet. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen ønsker fremadrettet, at godkende en rundsending fra henvendelser fra forældre, 

så bestyrelsen er enige om at det skal rundsendes. Dvs. at informationer, som lægges ud fra 

bestyrelsen, skal godkendes af bestyrelsen inden, det lægges ud. 

 

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 senest 1. august 2020. Bygningen overdrages til andet kommunalt 

formål, og der forelægges en sag herom for Børne- og Skoleudvalget.  

Efterfølgende (fra august 2020) vil der være 0.-3. klasse på afd. Sydby.  

Pr. august 2019 er der 6.-9. klasse på afd. Sjølund. 6. klasse bevarer nuværende stamklasse.  

Pr. august 2020 er der 4.-9. klasse på afd. Sjølund.  

X og Y klasser og Verdensklasser bevares på afd. Sjølund.  

Der fremlægges en sag for Børne- og Skoleudvalget i forhold til lokaletilpasning, således at 

den nye ledelse på Kobberbakkeskolen kan kommentere på lokalerokaden, herunder 

muligheden for at etablere flere klasselokaler på de nødvendige afdelinger ud fra princippet 

om den billigst mulige tilstrækkelige løsning.  

Udskolingen indfases fra august 2019 på afd. Sct. Jørgen, som efter indfasning vil være en 

skole fra 0.-9. klasse i 3 spor.  

SIAA-klasserne (Struktur, Inklusion, Autister og Almenelever) fortsætter og betragtes som et 

spor. Skoleledelsen beslutter den konkrete placering af SIAA-klasserne. SIAA-klasserne 

evalueres som planlagt i efteråret 2019, herunder klassestørrelser.  

Undervisnings- og behandlingsklasserne forbliver på skolen og rykkes ikke til Lille Næstved 

Skole, afd. Karrebæk.  

Nuværende elever på afd. Sct. Jørgen og afd. Sjølund færdiggør deres skoleforløb på hhv. 

Sct. Jørgen og Sjølund. Dette gælder også SIAA klasserne.  

De trafikale forhold ved Ringvejen og Nygårdsvej tages op på et udvalgsmøde inden 

udgangen af 1. kvartal 2019. 

 

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


 

Referat:  

Der skal være fokus på en tryg proces for eleverne, hvis der besluttes en ændring af 

skolestrukturen. 

 

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:  

Der er drøftet, at der skal være mulighed for at give udtryk for om man ønsker at skifte 

mellem afd. Sct. Jørgen og afd. Sjølund når man danner nye klasser på afd. Sjølund i 7. 

klasse, når de modtager eleverne fra afd. Rønnebæk. 

Det er drøftet om det er vigtigt, at eleverne skal kunne ønske bestemte klassekammerater at 

komme i klasse med ved ny klassedannelse på 7. årgang. 

 

Beslutning: 

Princippet tages op på det kommende bestyrelsesmøde, hvis der vedtages en ny skolestruktur 

på byrådsmødet den 18/12. 

 

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:  

Det er bl.a. drøftet, at der skal tages højde for at der pga. mulig klasseoptimering også skal 

kunne brobygges til afd. Sct. Jørgen på 7. årgang. 

 

Beslutning: 

Princippet tages op på det kommende bestyrelsesmøde, hvis der vedtages en ny skolestruktur 

på byrådsmødet den 18/12. 

 

7. Evaluering af skolefoto 

 

Referat:  

De tilbagemeldinger skolebestyrelsen har hørt om dette skoleårs fotograf har været positive. 

Der er et ønske om, at der tages en dialog med fotografen om muligheden for selv at vælge 

baggrund. 

Der er et ønske om, at det igen laves en fotobog, hvor alle klassefotos er der. 

 

Beslutning: 

Skolen drøfter med fotografen om der er mulighed for selv at vælge baggrund på billederne, 

samt muligheden for at der laves en fotobog med alle klassefotos. 

 



 

8. Drøftelse af anvendelse af Microsoft teams i skolebestyrelsen 

 

Referat:  

Man afventer om Aula, der afløser skoleintra til sommer, kan rumme bedre mulighed for 

skolebestyrelsen 

 

Beslutning: 

Skolebestyrelsen ønsker ikke at anvende Microsoft teams pt. 

9. Evt. 

Der er åbent i SFO’en i juleferien. Der er et ønske om, at man på intra kan se hvor det er at 

børnene kan gå i SFO i ferieugerne – det har tidligere været sådan. 

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. 

➢ Skoledagens længde, skolens ringetider og anvendelsen af tiden til den understøttende 

undervisning. 

➢ Test og feedbackkultur som oplæg. 

 

 


