
 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 18.00 – 20.00 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer 

Elever: Valdemar 6M (Sct. Jørgen), Katrine 8D (Sjølund), Anna 5Q (Sydby) 

Medarbejderrepræsentanter: Helle F (Rønnebæk), Heidi (Sct. Jørgen), Lisbeth (Uglebro), Anne 

T (Sydby), Rasmus (Sjølund) 

Forældrevalgte: Søren Wienke, Lena Tina Larsen, Søren Peter Skytte, Michael Rasmussen, Jakob 

Groth, Per Bredahl, Mükremin Toy, Rasmus Østergaard, Anne-Kirstine Lindevall 

Fra ledelsen: Bo Frederiksen 

Referent: Bo Frederiksen 

 

Fraværende/afbud: Aase Nielsen, Anders Tolstrup Mikkelsen, Henrik Bang Andersen, Tobias 

Nyberg, Liva 6A (Rønnebæk) 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2. Nyt fra:  

 

Elever 

Intet 

 

Medarbejder 

På Uglebro er der 2 lærere der har søgt nyt job, måske i kølevandet på at afdelingen skal 

lukke august 202. Der er glæde over snarligt besøg af ny skoleleder. 

På Sct. Jørgen er der en glæde for at få udskolingen tilbage. Der er glæde over at P-sporet 

skal fortsætte, men lidt utryghed over om det spor skal fortsætte på afdelingen. I SFO’en er 

der bekymring over at der er udsigt til delelokaler. 

På afdeling Sydby er der en oplevelse af at der opstår små historier i kølvandet på 

stukturbeslutningen. Der er en glæde ved at skulle møde den nye skoleleder. Der har lige 

været en ægte ”brandøvelse” da der opstod brand i en skraldespand – det forløb helt roligt. 

På Rønnebæk holdes der stormøde med forældrene med ledelse og forældre omkring 

afdelingen. Der er en bekymring for om 5.-6. klasserne på afdelingen skal fortsætte, nu de 

årgange skal flytte fra afd. Sydby. Der er også en glæde ved snart at skulle møde ny 

skoleleder. 

På Sjølund er der en faglig indsats gennem niveaudeling af elever i hold i nogle lektioner. 

Zofa-projektet kører igen i år. Strukturen fylder ikke så meget, men der er brug for hurtigt 

overblik over hvor mange der skal bruges af medarbejdere. 

 

Bestyrelsen 

Klaus er blevet ansat som skoleleder. 

Formanden er inviteret til lokalt topmøde den 31. januar og 1. februar. 

 



 

Ledelsen 

Aase fylder 60 år i dag – tillykke til hende. 

Troels Heilmann Møller er blevet fastansat som afdelingsleder på Sjølund. 

Jørn Klemmesens konstituering som afdelingsleder på afd. Sydby er forlænget frem til 

sommerferien. 

 

3. Præsentation af ny skoleleder – Klaus da Kunha 

Klaus deltager under dette punkt. 

 

Referat:  

Klaus præsenterede sig som person og som skoleleder for bestyrelsen. 

Klaus kommer fra en stilling som skoleleder på Campus Ringsted. 

Klaus glæder sig meget til at komme i gang, og har hørt mange gode ting om skolen. 

 

4. Kantinen 

Troels Heilmann Møller deltager under dette punkt. 

 

Der har været afholdt to møder med kommunens chefjurist samt medarbejdere fra 

indkøbsafdelingen.  

Der skal opstartes en ny udbudsrunde, som Indkøbsafdelingen kommer til at forestå, for at 

sikre, at alt forløber som det skal. 

 

Bestyrelsen skal drøfte om de ønsker en midlertidig kantinedrift gennem Næstved 

Madservice, som ifølge kommunens chefjurist godt kan benyttes midlertidigt uden udbud, da 

de er et kommunalt tilbud. (Se bilag E, F, G, H) 

 

Referat:  

Der er lavet et udbudsmateriale sammen med kommunens udbudsmedarbejdere og jurister. 

Det vil være de samme personer som formulerer alt omkring udbudsmaterialet. 

Skolebestyrelsen har drøftet om Næstved madservice skulle benyttes som en midlertidig 

løsning, men da procesplanen viser at en kantine kan være etableret senest den 1. april, så 

ønskes der ikke en midlertidig løsning, da den tidligst kan træde i kraft om en måned. 

 

Beslutning: 

Der skal opstartes en ny udbudsrunde, men der skal ikke etableres en midlertidig løsning. 

 

5. Høring vedr. kvalitetsrapporten  

I følge lovgivningen skal byrådet behandle kvalitetsrapporten. Inden drøftelsen i byrådet skal 

den enkelte skolebestyrelse have lejlighed til at udtale sig vedrørende deres konkrete skole. 

Derfor sendes kvalitetsrapporten hermed i 4 ugers høring i skolebestyrelserne. 

Høringsfristen er den 13. februar kl. 12.00. (Se bilag I og J) 

 

Referat:  

Det er drøftet om hvorfor der lokal politisk stadig er en inklusion procent, når det krav er 

fjernet nationalt politisk. 

Det er drøftet, hvordan økonomitildeling er sat sammen, og hvordan den socioøkonomiske 

tildeling er sat sammen.  



 

Beslutning: 

Bestyrelsen ønsker indsigt i baggrunden for den socioøkonomiske tildeling, med henblik på 

at skabe en dialog med politikerne omkring en fremtidig økonomisk tildelingsmodel. 

Bestyrelsen ønsker ikke at udarbejde et høringssvar. 

 

6. Standpunktskarakterer på 7. årgang 

Der har i de 3 seneste skoleår være givet dispensation til Næstved kommune om at kunne 

give standpunktskarakterer til 7. årgang.  

Der er afsendt en ny kommunal ansøgning om fortsat at kunne give 7. årgang 

standpunktskarakterer. 

Pt. kan dette ikke lade sig gøre, da dispensationen kun var gældende til og med sidste 

skoleår.  

For at 7. årgang kan modtage standpunktskarakterer, så skal skolebestyrelsen træffe 

beslutning om de ønsker dette. Hvis skolebestyrelsen godkender dette, vil det gælde for 

indeværende skoleår, samt skoleårene 2019/2020 og 2020/2021. 

Vedhæftet er Undervisningsministeriets svar på ansøgningen (Se bilag A). 

Vedhæftet er også en elevundersøgelse foretaget kommunalt på 7. årgang vedr. 

standpunktskarakterer (Se bilag B). 

 

Referat:  

Karakter i sig selv giver ikke en positiv effekt på elevers læring, det skal kobles med en god 

feedbackkultur, så eleverne ved hvad der skal til for at blive bedre. 

Elevevalueringen viser, at eleverne er positive overfor karakter på 7. årgang. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkender, at der gives karakter på 7. årgang, men ønsker at skolens ledelse 

indgår i en dialog med medarbejderne i specialklasserne på afd. Sydby og afd. Sjølund, om 

der er 7. klasser hvor der ikke skal gives karakterer. 

 

7. Princip brobygning med fødeskoler 

På baggrund af Byrådets beslutning vedr. ændring af Kobberbakkeskolens struktur, skal 

princippet om brobygning revurderes, så der bliver taget beslutning om det gældende princip 

også understøtter en den nye struktur på skolen (Se bilag C). 

 

Det skal bl.a. drøftes, om der skal tages højde for, at der pga. mulig klasseoptimering også 

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

 

Referat:  

Princippet skal kunne tage højde for brobygningen mellem afdelinger, men også have blik 

for hvordan det kan binde skolen sammen. 

 

Beslutning: 

Princippet skal drøftes og besluttes på en temadag/møde inden skoleårets planlægning, evt. 

på kommende bestyrelsesmøde den 27. februar. 

En arbejdsgruppe udarbejder et forslag til et nyt princip. Gruppen består af Klaus, Bo, Lena, 

Rasmus, Jacob, Anne og Helle. 

 



 

8. Princip for klassedannelse 

På baggrund af Byrådets beslutning 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 D). 

 

Det skal bl.a. drøftes, om 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 skal bl.a. også drøftes, om det er vigtigt, at eleverne skal kunne ønske bestemte 

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

 

Referat:  

Princippet skal tage højde for den nye struktur og etablering af klasser, som den nye 

skolestruktur foreskriver. 

 

Beslutning: 

Princippet skal drøftes og besluttes på en temadag/møde inden skoleårets planlægning, evt. 

på kommende bestyrelsesmøde den 27. februar. 

En arbejdsgruppe udarbejder et forslag til et nyt princip. Gruppen består af Klaus, Bo, Lena, 

Rasmus, Jacob, Anne og Helle. 

 

9. Evaluering af skolefoto 

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. 

 

Fotografens svar er: 

1. Det er ikke muligt, selv at kunne vælge baggrund, hverken i forbindelse med at der bliver 

taget foto eller i den efterfølgende fotobehandling der foretages. Desuden gøres der 

allerede på bestillingssedlen opmærksom på, at der altid tages foto på hvid baggrund. 

2. Frandsen Foto laver gerne en årbog til os. Der er dog et udestående omkring, om det er 

tilladt jv. Personadataforordningen. Vi forhører os hos vores jurister om det, og Frandsen 

Foto vil selv tage kontakt til Datatilsynet for at få deres kommentarer. Når vi kommer 

nærmere selve fotograferingen, skal Morten Rand nok sikre sig, at alt det juridiske er på 

plads. 

 

Referat: 

Udsat 

 

Beslutning: 

 

 

10. Evt. 

 

 

 



11. 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. 

 

 


