
 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
 
Mandag den 27. august 2018 kl. 18.00 – 20.30 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer 

Elever: Ingen valgte repræsentanter endnu 

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

(Sjølund) og Heidi (Sct. Jørgen) 

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

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

Bredahl, Mükremin Toy, Tobias Nyberg, Rasmus Østergaard 

Fra ledelsen: Bo og Annika  

 

Fraværende/afbud: Betina Kordoff Mikkelsen 

  

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden (2 minutter) 

 

2. Nyt fra (15 min):  

 

Elever 

 

Medarbejder 

 

Bestyrelsen 

 

Ledelsen 

 

3. Præsentation af medlemmerne (30 min) 

I bedes have forberedt en kort præsentation af jer selv samt en præsentation af jeres 

motivationsfaktor for at sidde i skolebestyrelsen på Kobberbakkeskolen. 

 

4. Godkendelse af budget herunder:  elevrelaterede udgifter på undervisningsdelen, 

teknisk/serviceområdet og SFO-budgettet (30 min) 

Morten Rand – skolens administrative leder og SFO-leder Carsten Andersen fremlægger 

budgettet.  

Der indstilles fra MED-udvalget og skolens ledelse, at de elevrelaterede udgifter placeres i et 

samlet budget, således at vi kan benytte midlerne der hvor det er nødvendigt frem for 

elevtildeling på hver matrikel. Dette har været drøftet på tidligere bestyrelsesmøder.  

Bilag: Budgetforslag 

 

Beslutning 

 

5. Datoer for årets møder (5 min):  

Tirsdag den 18. september (af hensyn til drøftelser vedr. høringssvar fase 2) 2018 

Onsdag den 3. oktober (af hensyn til fristen for aflevering af høringssvar i fase 2) 2018 



Torsdag den 8. november 2018 

Mandag den 17. december 2018 

Tirsdag den 22. januar 2019 

Onsdag den 27. februar 2019 

Torsdag den 28. marts 2019 

Mandag den 22. april 2019 

Tirsdag den 21. maj 2019 

Onsdag den 17. juni 2019 

 

Beslutning:  

 

6. Drøftelse af mulige holdninger til Kobberbakkeskolen jf. den politiske proces fase 2. (60 

min) 

BSU har afholdt dialogmøder med de 6 folkeskoler vedr. evaluering og eventuelle justeringer 

af skolestrukturen. Kobberbakkeskolen er en af de skoler, der er særligt fokus på, da man 

politisk har ønsket en undersøgelse af om der konkret skal justeres ved Kobberbakkeskolens 

struktur og størrelse.   

 

I bedes forberede jer på, at kunne fremlægge jeres holdninger til dette. Hvordan ser I 

Kobberbakkeskolen om et år.  

Drøftelserne skal danne baggrund for yderligere drøftelse af et hørringssvar vedr. dette. Det 

forventes at vi i oktober skal aflevere et høringssvar.  

 

7. Evt.  

 

 

 

 

 


