
 
 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
 

Mandag den 21. maj 2019 kl. 18.00 – 20.00 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved 
 
Medlemmer: 
Elever: Valdemar (Sct. Jørgen),  
Medarbejderrepræsentanter: Helle F (Rønnebæk), Heidi (Sct. Jørgen), Lisbeth (Uglebro), Anne T (Sydby),  
Forældrevalgte: Søren Wienke, Anders Tolstrup Mikkelsen, Lena Tina Larsen, Søren Peter Skytte, Michael 
Rasmussen, Jakob Groth, Per Bredahl, Mükremin Toy, Henrik Bang Andersen, Rasmus Østergaard, Anne-
Kirstine Lindevall,  
Ledelsen: Klaus da Cunha, Bo Frederiksen 
Referent: Bo Frederiksen 
 
Fraværende: 
Anne Katrine 6A (Rønnebæk), Katrine 8D (Sjølund), Anna 5Q (Sydby), Tobias Nyberg, Rasmus (Sjølund) 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt – ekstra punkt indsat som punkt 3b vedr. lejrskole. 
 

2. Nyt fra 
a. Eleverne 

Intet 
 

b. Medarbejderne 
Uglebro har stort set fagfordelingen på plads. Der er kommet en ny pædagog fra Susåskolen. 
Sydby har fået ny afdelingsleder – Lotte der er overflyttet fra afd. Sct. Jørgen. Anne er 
genvalgt til Skolebestyrelsen efter sommerferien. Fagfordelingen er også ved at være på 
plads på Sydby. 
På Sct. Jørgens er der bekymring omkring trivslen på afdelingen hos medarbejderne. 
Rønnebæk har afholdt en fantastisk forårskoncert, med mange glade forældre, elever og 
medarbejdere. Der er også godt i gang med skolehaverne. 
 

c. Ledelsen  
Der er gang i fagfordelingen på alle matrikler. Mange steder er man langt i fagfordelingen, og 
andre steder er man knap så langt. Der er pres på mange ledere, da der er lagt mange nye 
ledelsesopgaver ud på alle i ledelsen. Alle står på tæer, både medarbejdere og ledere for at 
få løst opgaven. 
Morten Rand stopper som administrativ leder. Hans Hansen stopper som leder i U&B/SA. 
Lotte er overflyttet fra afd. Sct. Jørgen til at være daglig leder på afd. Sydby. Jørn er 
overflyttet fra afd. Sydby til afd. Sct. Jørgen frem til sommerferien i sin konstituering. Efter 
sommerferien skal stillingen på afd. Sct. Jørgen besættes af en ny leder. 
Der har været godt gang i klassedannelserne på afd. Sct. Jørgen og afd. Sjølund, og der har 
været dele af den proces som kunne have været afviklet bedre. Der er forsøgt 
kommunikation ud, men der er brug for at få lavet en evaluering og skabt en fast procesplan 
omkring dette fremover. 
 
 



d. Forældrene  
Der har været en henvendelse fra 4 forældre på 6. årgang på afd. Sct. Jørgen vedr. nye 
klassedannelse på kommende 7. årgang. Der sendes svar på henvendelsen. 
Rasmus har deltaget i FRO-møde. Det store tema fra alle skoler er, at alle skoler er presset 
på økonomien. Også fra Rasmus blev Kobberbakkeskolens økonomi og opbyggede 
underskud adresseret. Det er italesat at det ikke er den siddende skolebestyrelse eller 
nuværende ledelses skyld at underskuddet er opstået. Den manglende økonomiske tildeling 
til SIAA-klasserne blev også nævnt, da politikerne har besluttet at SIAA skal bestå i sin 
nuværende form ind til det er evalueret. 
Lars Hoppe Søe gav på FRO udtryk for, at BSU gerne vil inviteres til dialog omkring økonomi 
på skolen. 
 

3. Brev til BSU  
a. Fremlæggelse fra arbejdsgruppen 

Der er tilslutning til brevet. Brevet fremsendes til BSU. Skolebestyrelsen inviterer BSU til 
dialog på Kobberbakkeskolen til det kommende skolebestyrelsesmøde den 19. juni. 
 

b. Lejrskole 
En lejrskole med 2 overnatninger (som på 5. årgang) koster i gennemsnit kr. 35.000,- når 
man indregner alle udgifter inkl. lønninger. En lejrskole på med 4 overnatninger (som på 8. 
årgang) koster i gennemsnit kr. 60.000,- når man indregner alle udgifter inkl. lønninger. 
En enstemmig skolebestyrelse ønsker at der afvikles en lejrskole med 2 overnatninger på 5. 
årgang. 

 
4. Principper 

a. Sponsering – D  
Et princip for modtagelse af gaver og sponsorater fra en anden skole er udleveret, og det 
tages op på det kommende bestyrelsesmøde. Juraen bag det uddelte princip undersøges af 
Klaus inden det kommende skolebestyrelsesmøde. 
 

b. Mobilpolitik – D  
Der er regler omkring brug af mobiltlf. i skolens ordensregler, men en mobilpolitik er meget 
mere end regler omkring brug af mobiltlf. der ønskes derfor en drøftelse af om der skal 
udarbejdes en egentlig mobilpolitik. 
I SSP-regi er der også et arbejde med at skabe digital dannelse hos eleverne, og derfor kan 
en mulig mobilpolitik være med til at understøtte dette. 
En mobilpolitik fra en skole i en anden kommune er delt ud til bestyrelsen. Denne kan 
bruges som grundlag for en drøftelse. 
En mobilpolitik skal også drøftes i elevrådene inden vedtagelse af en mobilpolitik. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe der kan arbejde med et udkast til en mobilpolitik. 
Deltagere i arbejdsgruppen er Heidi, Klaus, Lena, Jacob og Anne. 
 

5. Temadag 
Skal vi skal lave en temadag for skolebestyrelsen? Det kan være en lørdag fra kl. 9-15.  
Forslag til datoer er 24/8 eller 7/9, alternativt kan det være en hverdag fra kl. 15-21. 
 
Der afholdes en temadag for skolebestyrelsen den 24/8 kl. 9-15. 

 
 
 
 



6. Samarbejdsmøder 
Skal vi holde samarbejdsmøder med klasserådene på de enkelte afdelinger, for at styrke 
samarbejdet / rekruttere medlemmer til bestyrelserne. 

 
Skolebestyrelsen tilslutter sig ideen. Klaus indkalder til 5 møder, et på hver matrikel. 
Bestyrelsen får alle datoer tilsendt, så de kan koble sig på datoerne. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal udarbejde et koncept for disse møder. 
Arbejdsgruppen består af Henrik, Anders og Klaus. 

 
7. Evt. 

På Uglebro er der et ønske om at drøfte ordensreglerne igen. 
Den 15.-16. November er der årsmøde i Skole og Forældre. Overvej allerede nu om man kan. 

 
 
Punkter til kommende møder:  
 
Evt. dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget (BSU) 
Princip for modtagelse af gaver og sponsorater 
Temadagen 24. august 
Budgettet til de elevrelaterede udgifter for skoleåret 2019/2020 


