
 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 
 
Onsdag den 3. oktober 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 (15 min):  

 

Elever 

 

Medarbejder 

 

Bestyrelsen 

 

Ledelsen 

 

3. Princip for lejrtur og forældrebetaling (10 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 1. Muligt kommende princip ses bilag 2. 

 

Beslutning:  

 

 

4. Princip for ansættelse (10 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 3 

 

Beslutning:  

 

 



5. Drøftelse af fase II i forhold til evaluering af skolestrukturændringen i 2016 (60 min). 

Tirsdag den 25. september fremlagde BSU deres forslag til en ændring af skolestrukturen, på 

baggrund af evalueringen af skolestrukturen i 2016. 

Skolebestyrelsen skal på baggrund af BSUs beslutning, samt det foreliggende 

høringsmateriale (se bilag 4), drøfte og udarbejde et høringssvar. 

 

Referat:  

 

Beslutning: 

 

6. Kommunikation til forældre samt dialog mellem bestyrelse og forældre (10 min) 

Referat: 

 

7. Skolebestyrelsens årshjul rettet til i forhold til indeværende skoleår (10 min) 

Årshjulet skal understøtte bestyrelsens arbejde ses bilag 5 og bilag 6 

 

Beslutning: 

8. Evt. (5 min) 

 

 

 

 

Punkter til kommende møder:  

  

- 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 

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

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

formanden 

- Der skal udarbejdes princip for sponsering. 

 

 

 

 

 


