
 

Referat af 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: Tobias Nyberg, Per Bredahl 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Nyt fra (15 min):  

 

Elever 

Ikke noget 

 

Medarbejder 

På Sct. Jørgen er der en lidt trist stemning, fordi der er nogle kolleger der er i tvivl om de 

mister deres job nu der peges på at SIAA-klasserne (P-sporet foreslås udfaset) i politikernes 

høringsmateriale. 

På Sjølund er man lidt trætte af de konstante strukturforandringer. Bekymringen går mere på 

om man kan se sig selv i de rammer politikerne har lagt frem i deres høringsmateriale. 

På Sydby er man omstillingsvante. Bare man har hinanden så går det nok, men der er mange 

tanker om ens funktioner og om man skal være en indskolings- eller mellemtrinslærer. 

På Sydby ser man Aase som en vellidt vikar, og det skaber god stemning. 

På Uglebro er der forbavsende godt mod på trods af at man foreslås lukket i politikernes 

høringssvar. Der er raseri over at politikerne igen peger på forandring omkring Uglebro og 

Sydby igen igen igen…. 

På Rønnebæk ønsker man stadig ikke at pege på lukning af matrikler. Der er en del 

frustration, fordi man er en del af et politisk spil, og at man ikke kan vide sig sikre på om 

man kommer i spil til at lukkes. 

 

Bestyrelsen 

Der har været nogle henvendelser fra forældre til formanden omkring omstruktureringerne. 

 

 

 



Ledelsen 

Der hentes hjælp til drift af skolen udefra i den her periode. Hjælp hentes primært fra Center 

for Uddannelse og fra andre skoler i Næstved kommune. 

Der arbejdes på, at der igen tilføres psykologbistand til behandlingsdelen i U&B 

(Undervisnings- og Behandlingstilbud). 

 

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:  

Der afsættes 300 kr pr elev på 5. årgang og 700 kr pr elev på 8. årgang, og ellers godkendes 

princippet. 

Beløbene drøftes til skoleåret 2019/2020 i forbindelse med budgetbehandlingen i foråret 

2019. 

 

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:  

Godkendt uden ændringer 

 

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:  

Fællestillidsmændene har inviteret formanden for Børne- og Skoleudvalgets formand, Lars 

Hoppe Søe sammen med Centerchef Lars Nedergaard den 23. oktober. 

Hvordan får vi forældrene involveret i processen frem mod høringssvarets deadline den 

25/11. 

Skal der evt. være et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde til at behandle høringssvaret 

yderligere? 

Drøftelser af at dele skolen i to, til at bevare alle matrikler, til at skabe en skole med en 

lukning af en matrikel er drøftet som mulige veje at gå. Der er et stort ønske om at finde et 

fælles alternativ til politikernes oplæg. 

Hvordan ser elevprognosen ud de næste 5 år i distriktet? 

 

Beslutning: 

Forældrene skal have mulighed for at komme med indspark til høringssvaret. Bestyrelsen vil 

lave et møde på hver matrikel hvor der kan være en dialog med forældrene. Søren udarbejder 

et oplæg til indhold i sådan et møde. 



Møderne afvikles mandag til torsdag i uge 43. Bo finder lokaler på de enkelte afdelinger til 

disse møder. Skolebestyrelsesmedlemmerne melder ind til Søren hvilke dage og afdelinger 

de kan deltage på, og så  

Bestyrelsen ønsker et udspil fra medarbejderne omkring hvordan de kan se 

Kobberbakkeskolen fremadrettet. 

Der skal findes en dato for et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde som udelukkende handler 

om at udarbejde et høringssvar. 

Der ønskes en konsekvensbeskrivelse af politikernes oplæg. 

 

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

Referat: 

Udsat 

 

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

Årshjulet skal understøtte bestyrelsens arbejde ses bilag 5 og bilag 6 

 

Beslutning: 

Udsat 

8. Evt. (5 min) 

 

Intet 

 

 

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 

- Der skal udarbejdes princip for sponsering. 

 

 

 

 

 


