
 
 

Dagsorden til ordinært skolebestyrelsesmøde 
 

Onsdag den 19. juni 2019 kl. 17.30 – 20.30 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved 
 
Medlemmer: 
Elever: Anne Katrine 6A (Rønnebæk), Carmen 6P (Sct. Jørgen), Katrine 8D (Sjølund), Anna 5Q (Sydby) 
Medarbejderrepræsentanter: Helle F (Rønnebæk), Heidi (Sct. Jørgen), Lisbeth (Uglebro), Anne T (Sydby), 
Rasmus (Sjølund) 
Forældrevalgte: Anders Tolstrup Mikkelsen, Henrik Bang Andersen, Michael Rasmussen, Per Bredahl, 
Rasmus Østergaard, Betina Kordof Mikkelsen, Lena Tina Larsen, Søren Peter Skytte, Mükremin Toy, Tobias 
Nyberg, Jakob Groth, Anne-Kirstine Lindevall 
Ledelsen: Klaus da Cunha, Jan Heilmann (gæst), Bo Dau Frederiksen 
Referent: Jan Heilmann 
 
Fraværende: Bo Dau Frederiksen, Lena Tina Larsen, Søren Peter Skytte, Mükremin Toy, Tobias Nyberg, Jakob 
Groth, Anne-Kirstine Lindevall, Anne Katrine 6A (Rønnebæk), Carmen 6P (Sct. Jørgen), Katrine 8D (Sjølund), 
Anna 5Q (Sydby) 
 
 
Vi får besøg af formanden for BSU, Lars Hoppe Søe, fra kl. 17.30-18.15 – 30-45 min.  
Derefter er der ordinært skolebestyrelsesmøde, hvor der var sørget for lidt at spise.  
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 
 

2. Konstituering af bestyrelsen – 10 min. 
a. Valg af formand 
Anders valgt 
b. Valg af næstformand 
Henrik valgt 
 
Enighed om at fordele opgaverne i bestyrelsen i højere grad end hidtil - fx. Deltagelse i 
ansættelsesudvalg, udarbejdelse af oplæg mv. 
 
Ordstyreropgaven går ligeledes på skift. Dagens ordstyrer er Betina. 

 
3. Nyt fra – 20 min. 

a. Eleverne – nye klasser meldt ud i fredags – det var fint. 
b. Medarbejderne –  

Uglebro: Medarbejderne glæder sig til sommerferien 
Sjølund: eksamen og terminsprøver fylder i øjeblikket. 
Sct. Jørgens: Medarbejderne mærker tydeligt at man er en leder nede i øjeblikket. Skemaer 
og opgaver er ikke ude endnu. 
Sydby: Generel tilfredshed med de klasser, der er blevet dannet. Forløbet var lidt presset. 
Brobygningen er forløbet rigtig godt. Lejrskole til Nykøbing – entreen til Zoo blev brugt til et 
årskort, så alle kan komme gratis ind i Nyk. Zoo i det kommende år. 



Rønnebæk: Lidt frustrerede i forhold til materialeanskaffelse, da man har gamle bøger mv. 
1/3 af personalet skal noget andet i det kommende år, hvilket sætter sit præg på 
medarbejdergruppen.  

c. Ledelsen  
Jan Nielsen er sygemeldt. Bo er i gang med at hjælpe med at få tingene på plads, herunder 
skemakoordination mellem Sct. Jørgens og Sjølund. Man er ved godt mod, men ledergruppen 
er presset. 

d. Forældrene 
OBS på at følge principperne ift. Brobygning. 
 

 
4. Økonomi og budget, gæst Jan Heilmann – 20 min.  

a. Orientering om økonomi 2018/19 – O 
b. Orientering om analyse og arbejdet med budget 2019/20 – O, D 

i. I forhold til budget 2019/20 er vi ikke kommet langt nok med at lave budgettet, da vi 
gerne vil præsentere noget, som I kan få ud til gennemsyn inden mødet. Vi 
præsenterer en analyse af nuværende budget/regnskabspraksis og fortæller, 
hvordan et kommende budget kommer til at se ud/fungere.  

Orientering – der fremlægges forslag til budget på skolebestyrelsesmødet i august. 
 

5. Skoleårets planlægning 2019/20 (bilag følger) – 15 min. 
a. Status – O  

Andre opgaver tastes i næste uge (uge 26).  
b. Klassernes skemaer – O, B 

Klassernes skema blev runddelt og gennemset. 
Spørgsmål til læsebåndet som ikke længere er der – ønske om at læsebåndspraksissen 
evalueres 
Godkendt 

 
6. Udviklingsprojekt for hele Kobberbakkeskolen – elever, forældre, medarbejdere og ledelse – 30 min. 

a. Arbejdstitel: Hvordan arbejder vi med elevernes personlige og sociale kompetencer på 
Kobberbakkeskolen? Med udgangspunkt i arbejdet med UPV (Uddannelses-
ParathedVurderingerne), som vi arbejder med og vurderer eleverne på 8. og 9. årgang, vil vi 
finde ”fælles sprog” – O, D 
Input – Lave fælles elevråd, så der ikke er så mange elever, der skal deltage i SB. 
Godt at skabe et fælles sprog og børne/ungesyn, som kan gå igennem, alt hvad vi laver, og 
så børnene føler, at de er en del af Kobberbakkeskolen. 
Hvad er det vi skal være kendt for – rigtig gode til her på Kobberbakkeskolen. 

 
b. Indhold for temadagen for skolebestyrelsen lørdag d. 24/8 – D 

Arbejdsdag til  
Årshjul, fælles sprog, image, principper mediestrategi, det enkelte bestyrelsesmedlems 
mærkesag/ansvarområde. 
  

7. Lejrskoler på Kobberbakkeskolen – 15 min. 
a. Revidering af princip for lejrskole – (bilag eftersendes mandag) – D, B 

Vedtaget 
Skolebestyrelsen har modtaget en række læserbreve fra 7.f. vedrørende beslutningen om at 
der ikke er lejrskole i overbygningen. Der laves et svar fra SB til hele 7. årgang, med 
begrundelse for beslutningen. 
 



8. Evt.   
Høring af ny økonomisk tildelingsmodel rundsendt i går. Høringssvar besluttes på mødet i 
august (20. august – Arbejdsgruppe til udarbejdelse Betina, Henrik, Per). 
Mail fra Lena – hvad vil vi med Kobberbakkeskolen. Punkt til dagsordenen eller på temadagen. 
Klaus sender svar til Lena. 
Spørgsmål til sygefraværsstatistik og arbejdsmiljø. 

 
 
O: orientering 
D: drøftelse 
B: beslutning 
 

Punkter til næste møde:  
Principper: Budget 2019/20, Sponsering, Mobilpolitik  

 


