
 
 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
 

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 18.00 – 20.00 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved 
 
Medlemmer: 
Elever: Valdemar 6M (Sct. Jørgen),  
Medarbejderrepræsentanter: Helle F (Rønnebæk), Heidi (Sct. Jørgen), Lisbeth (Uglebro), Anne T (Sydby), 
Rasmus (Sjølund) 
Forældrevalgte: Søren Wienke, Michael Rasmussen, Per Bredahl, Rasmus Østergaard, Søren Peter Skytte, 
Ledelsen: Klaus da Cunha, Bo Frederiksen 
Referent: Bo Frederiksen 
Gæster: Jan Lindholm Heilmann 
 
Fraværende: Anders Tolstrup Mikkelsen, Lena Tina Larsen, Anne-Kirstine Lindevall, Jakob Groth, Tobias 
Nyberg, Mükremin Toy, Henrik Bang Andersen, Anne Katrine 6A (Rønnebæk), Katrine 8D (Sjølund), Anna 5Q 
(Sydby) 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Nyt fra – 15 min. 
a. Eleverne 

Eleverne på Sct. Jørgen er begyndt internt at tale om hvor vidt der skal dannes nye klasser på 
7. årgang. Der tales om fordele og ulemper. 
 

b. Medarbejderne 
På Sjølund er der god stemning, men der afventes i spænding på hvor mange medarbejdere 
der skal være på de enkelte afdelingerne næste år. Eleverne testes pt, og der gøres klar til 
afgangsprøverne på 9. årgang. 
På Uglebro har der været afholdt Åbent hus for de kommende førskoleelevers forældre, og 
der var god stemning. Førskoleeleverne starter på mandag den 2. april. 
På Sct. Jørgen har der også været afholdt Åbent hus for førskole elevernes forældre. Der er 
en venteposition i forhold hvor mange medarbejdere der skal være på de enkelte afdelinger 
det kommende skoleår. 
På Sydby er der også opstartet en testperiode med eleverne. Der har været fernisering i dag 
som er udspringer af billedkunstens dag ”Hver fugl synger med sit næb”.  
På Rønnebæk er man også i venteposition. Der har også været holdt Åbent hus for 
førskolelevernes forældre.  
Der er spænding blandt personalet i SIAA-klasserne i forhold til den forestående evaluering 
af projektet. 
 

c. Ledelsen 
Der er kommet ny bestyrer af kantinen. Det er Madtrylleriet der er valgt til denne opgave. 
Der er ved at blive lavet en kontrakt, og der satses på at starte op mandag den 2. april. 
Næstved kommune har sammen med fagforeningerne valgt at skubbe processen omkring 
overflyttelser og evt. afskedigelser nogle uger, og det kan være årsagen til at flere føler sig i 
en venteposition. 



Der arbejdes intenst med planlægningen af det kommende skoleår. Der flyttes allerede 
rundt på medarbejdere her i foråret, når der skal lukkes huller i vakante stillinger. 
 

d. Forældrene 
Henrik har været kontaktet af Ekstra Bladet vedr. skolens økonomi. 
Formanden efterlyser om der kan skabes flere gode historier der kan formidles i Sjællandske, 
på facebook osv. Måske udarbejde en kommunikationsstrategi. 

 
3. Økonomi – 25 min. 

a. Redegørelse (se tidligere udsendt redegørelse) – O, D 
b. Handleplan (se tidligere udsendt handleplan) – O, D 
 

Redegørelsen og handleplanen er sendt ud i sidste uge. 
Børne- og skoleudvalget har givet skolen 4 skoleår til at tilbagebetale det underskud der er 
opstået.  
I forhold til handleplanen er der tilfredshed i forhold til at der ikke ensidigt kigges på 
klasseoptimeringer, men at der også kigges på pædagogiske løsninger ind i de økonomiske 
udfordringer. 
Der er brug for, at der nu kigges fremad og fokuseres på at lave en god skole for elever, 
forældre og medarbejdere. 
 

4. Skoleårets planlægning 2019/20 – 60 min. 
a. Timefordelingsplanen (reducering af skoledagen på mellemtrinnet) – D, B 

Timefordelingsplanen med reducering af skoledagen på mellemtrinnet er godkendt. 
Det er vigtigt, at finansieringen omkring den udvidede åbningstid i SFO2 også er på plads. 
Helle Frænde udtrykker bekymring for finansieringen af vores SFO 2 tilbud, da det ikke er 
politisk besluttet i BSU endnu hvordan det bliver finansieret. 

 
b. Budget og normeringsberegning (bilag udleveret på mødet) – O, D, B 

Budgettet for skoleåret 2019/2020 er gennemgået og drøftet, herunder budgettet til 20.2, 
SFO, Teknisk service/bygninger, ledelse/administration og almen undervisning.  
Budgettet skal på kommende dagsorden, så det kan besluttes med de ændringer der er 
nødvendige for at budgettet balancerer.  
 

c. Ledelse på tværs af afdelingerne – O 
Udsat 

 
5. UNICEF – 10 min. 

a. Vi kan stille spørgsmål til materialet – D, B 
Der er enighed om, at arbejde hen imod at blive UNICEF rettighedsskole, men at det først 
skal være fra skoleåret 2020/2021. Bo kontakter UNICEF omkring det. 
 

6. Evt. – 10 min. 
Intet under dette punkt 
 

 
O: orientering 
D: drøftelse 
B: beslutning 
 
Punkter til næste møde:  



Princip for sponsering – Test og feedbackkultur som oplæg – Status SIAA – Skoleårets planlægning 
2019/2020, herunder budget og ledelse på tværs 


