
 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 18. september 2018 kl. 18.00 – 20.00 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer 

Elever: Frederik 6S (Sydby), ??? Valg 26.09.18 (Sjølund), Anne Katrine 6A (Rønnebæk), Carmen 

6P (Sct. Jørgen)  

Lærerrepræsentanter: 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 Annika  

Referent: Bo Dau Frederiksen 

 

Fraværende/afbud:  

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden (2 minutter) 

 

 

2. Nyt fra (15 min):  

 

Elever 

 

 

Medarbejder 

 

 

Bestyrelsen 

 

 

Ledelsen 

 

 

3. Forretningsordnen (15 min) 

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte om, I ønsker at ændre den nuværende forretningsorden.  

Ledelsen henstiller til, at I konkret drøfter hvornår dagsordnen og referatet senest skal ud 

samt om referatet skal til godkendelse i hele bestyrelsen før det gøres endeligt?  

          Se bilag 1 

 

          Beslutning:   

 

4. Opfølgning på kursus for skolebestyrelser ved formanden (20 min) 

 

Referat:  



 

 

 

5. Deltagelse på landsmødet?   Der er frist for tilmelding den 30. september. 

Skole og forældre landsmøde 2 rep. fra bestyrelsen 23-24 nov. i Nyborg (10 min) 

 

Beslutning: 

6. Den 5. oktober er FN’s internationale lærerdag, forslag går på at Kobberbakkeskolen 

"fejrer" medarbejderes dag? (10 min)  

 

Beslutning:  

7. Drøftelse af fase II i forhold til evaluering af skolestrukturændringen i 2016 (30 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.  

 

Ledelsen på Kobberbakkeskolen har objektivt givet et bud på 3 scenarier af en ændring af 

Kobberbakkeskolen. De 3 scenarier er alene ledelsens bud som input til dialogen. Der kunne 

opstilles flere scenarier men der ønskes yderligere drøftelse i både MED-udvalg og 

skolebestyrelse. De tre scenarier skal derfor ikke anskues som endelige scenarier men som et 

input til dialog i fase to af evalueringen af skolestruktureren.  

Ledelsens objektive 3 scenarier kan ses som bilag 2 

 

Referat: 

Beslutning: 

 

8. Princip for lejrtur og forældrebetaling (15 min) 

Der skal drøftes og besluttes om princippet skal ændres således, at Kobberbakkeskolen igen 

kan have forældrebetaling ved forskellige arrangementer, ekskursioner, lejrture mv.  

Nuværende princip ses i bilag 3. Muligt kommende princip ses bilag 4. 

 

Beslutning: 

 

9. Princip for ansættelse (15 min) 

Der ønskes en drøftelse og evt. beslutning om ændring af princippet for ansættelser på 

Kobberbakkeskolen. Ønsket er fremkommet fra medlem. 

Nuværende princip ses bilag 5 

 

Beslutning: 

 



 

 

10. Evt. (10 min) 

 

 Spar Nord Bank tilbyder 1000 kr. til klassekassen for et møde med kommende kunder, er 

det et tilbud vi skal takke ja til?     

 

 

 

 

 

Punkter til kommende møde:  

  

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

til bestyrelsen drøftes i November 2018 

- Drøftelse af anvendelse af Microsoft teams drøftes og evt. besluttes på mødet i 

november  

- Budgettet drøftes i feb. 2019 

- Kommunikation til forældre samt dialog mellem bestyrelse og forældre drøftes den 3. 

oktober 2018 

 

 

- Ledelsens/skolelederens måde at udøve ledelse på Kobberbakkeskolen. Medlemmet, der 

ønsker dette drøftet bedes fremkomme med et egentligt punkt til skoleleder og 

formanden 

 

 

 

 

 


