
 
 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
 

Mandag den 29. april 2019 kl. 18.00 – 20.00 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved 
 
Medlemmer: 
Elever: Anna 5Q (Sydby) 
Medarbejderrepræsentanter: Helle F (Rønnebæk), Heidi (Sct. Jørgen), Lisbeth (Uglebro), Anne T (Sydby), 
Rasmus (Sjølund) 
Forældrevalgte: Søren Wienke, Anders Tolstrup Mikkelsen, Lena Tina Larsen, Søren Peter Skytte, Michael 
Rasmussen, Jakob Groth, Per Bredahl, Rasmus Østergaard, Anne-Kirstine Lindevall, 
Ledelsen: Klaus da Cunha, Bo Frederiksen 
Referent: Bo Frederiksen 
 
Fraværende: Anne Katrine 6A (Rønnebæk), Carmen 6P (Sct. Jørgen), Katrine 8D (Sjølund), Tobias Nyberg, 
Mükremin Toy, Henrik Bang Andersen,  
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Nyt fra – 30 min. 
a. Eleverne 

Intet 
 

b. Medarbejderne 
På Uglebro er førskole-eleverne faldet godt til. På Uglebro bemærker man at der sker en 
ledelsesrokering. 
På Rønnebæk er der god stemning og folk er glade. Der er kommet nye kolleger, både 
pædagoger og lærere. 
På Sydby er der godt gang i fagfordelingen, og er glade for den ledelsesrokering der er 
besluttet. 
På Sct. Jørgen er stemningen lidt presset. Der er godt gang i fagfordelingen. Der har været et 
par opsigelser den seneste tid. 
På Sjølund klasseoptimerer man på nuværende 7. årgang. Der er fokus på at skabe god 
brobygning omkring dette inden sommerferien. Der er også godt gang i fagfordelingen. 
Der er nogle pædagoger i P-klasserne (SIAA) som er bekymret for deres rolle i fremtiden. 
 

c. Ledelsen – SIAA-evaluering, klasseoptimeringer 
Der er varslet 11 medarbejdere, svarende til 9 årsværk, afskediget før påske. Medarbejderne 
står i en jobbank, og vil få tilbudt jobs i takt med der måtte opstå ledige stillinger på en af 
skolerne i Næstved kommune. 
På Børne- og Skoleudvalgets møde i næste uge er der et punkt omhandlende evalueringen af 
SIAA-klasserne, hvor det skal drøftes om hvorvidt der kan fortsættes med den 
klasseoptimering der er planlagt. Hvis ikke der må/kan klasseoptimeres, så svarer det til en 
ekstra udgift på omkring 2,8 mio.  
Skolebestyrelsen udtaler, at hvis Børne- og Skoleudvalget beslutter at skolen skal drive SIAA-
klasser, og de vil bestemme antallet af elever i klasserne, så skal der tilføres økonomi til at 
drive en klasse på det begrænsede antal elever. 



Der er et ønske om at få opstartet designet af evalueringen af SIAA-projektet nu med henblik 
på at få evalueret SIAA-projektet efter sommerferien/efteråret. 
Der er møde i morgen med klasserådene på de årgange der skal klasseoptimeres, og 
derefter tages der udgangspunkt i skolebestyrelsen princip for klassedannelse. 
 

d. Forældrene (incl. henvendelse fra medarbejderne på Sct. Jørgen) 
Der er kommet en henvendelse fra en historielærer på Sjølund. Henvendelsen drøftes under 
punkt 4. 
Henvendelsen fra medarbejderne på Sct. Jørgen er sendt til skolebestyrelsen. Heidi har 
sendt det til Klaus og den daglige ledelse på Sct. Jørgen også, så der signaleres at man gerne 
vil i dialog omkring det. Klaus tog så småt hul på dialogen på et møde på Sct. Jørgen før 
påskeferien, og det er aftalt at Klaus deltager i et personalemøde på Sct. Jørgen og går i 
dialog med medarbejderne omkring deres spørgsmål. 
Søren sender et svar fra Skolebestyrelsen til medarbejderne på Sct. Jørgen. 
Skolens underskud er en stor udfordring, og det er svært at se hvordan man skal kunne 
afvikle den gæld uden det går udover eleverne, som politikerne er ude at sige. 
Skolebestyrelsen mener ikke de kan tage ansvar for det underskud der er opbygget, og 
mener at politikerne bør eftergive gælden, så det ikke går udover eleverne, som politikerne 
er ude at sige. Der nedsættes en arbejdsgruppe med Lena, Rasmus, Per, Anne og Helle som 
lavet et udkast til en henvendelse til Børne- og Skoleudvalget. Udkastet drøftes på det 
kommende skolebestyrelsesmøde. 
Da Søren er forhindret i at deltage i FRO-mødet i morgen, vil Rasmus repræsentere 
forældrene på dette FRO-møde. 

 
3. Økonomi – 20 min.  

a. Orientering om økonomi 2018/19 – O 
Der er fortsat et forbrug som gør, at der vil være et underskud der kan være større end de 
13,8 mio. Der bruges økonomi på afregning af feriepenge på medarbejdere der stopper, 
vikardækning mm. Der laves en budgetopfølgning på det kommende skolebestyrelsesmøde, 
så bestyrelsen kan få indsigt i udgifterne. 
 

b. Budget 2019/20 – D, B 
Budgetforslaget blev drøftet. Der ønskes at afvikle lejrskole én gang i skoleforløbet, og der 
skal afsættes yderligere økonomi i budgettet til dette. Budgettet for 2019/2020 er vedtaget. 
Skolebestyrelsen ønsker en budgetoversigt 

 
4. Skoleårets planlægning 2019/20 – 30 min. 

a. Timefordelingsplanen – D, B 
Der er kommet en forespørgsel fra en historielærer på Sjølund om, hvorfor man går fra 2 
ugentlige lektioner i historie på 9. Årgang til i det kommende skoleår kun 1 ugentlig lektion. 
Der er reduceret 1 lektion i den fagdelte undervisning, så eleverne i det kommende skoleår 
skal have 33 ugentlige lektioner. Der er et ønske om at reducere skoledagen, også for 9. 
Årgang, og derfor skal der fjernes én lektion om ugen i forhold til indeværende skoleår.  
Timefordelingsplanen fastholdes som den er besluttet. 
Søren sender et svar til historielæreren fra Sjølund. 
 

b. Ledelse på tværs af afdelingerne – O 
Udsat 
 

c. Lejrskoler – D, B 
➢ Forslag om at nedlægge én eller begge lejrskoler på 5. og 8. Årgang 



Medarbejderne præsenterede forskellige pædagogiske og sociale argumenter for at 
bevare lejrskole. Der skal findes yderligere økonomi i budgetforslaget for at afvikle 
lejrskole, da der ikke er budgetteret med lejrskole i det kommende skoleår. 
Et flertal har besluttet at lejrskole bevares, men at der skæres så der kun afvikles 
lejrskole på én årgang i løbet af skoleforløbet. 

 
5. Principper – 30 min. 

a. Sponsering – D  
Udsat 
 

b. Mobilpolitik – D  
Udsat 
 

6. Evt. – 10 min. 
Udsat 
 

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

• Der nedsættes en arbejdsgruppe med Lena, Rasmus, Per, Anne og Helle som lavet et udkast til en 
henvendelse til Børne- og Skoleudvalget. Udkastet drøftes på det kommende skolebestyrelsesmøde. 

• Ledelse på tværs af afdelingerne. 

• Princip for sponsering. 

• Princip for mobilpolitik. 


