
 

 

 
 
 
 
 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
 

Tirsdag den 20. august 2019 kl. 17.30 – 20.00 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved 
 
Medlemmer: 

Elever: Sarah for Katrine (Sjølund), ikke valgt (Sydby), ikke valgt (Rønnebæk), ikke valgt (Sct. Jørgen) 
Medarbejderrepræsentanter: Helle F (Rønnebæk), Heidi (Sct. Jørgen), Lisbeth (Uglebro), Anne T (Sydby), 
Signe (Sjølund) 

Forældrevalgte: Anders Tolstrup Mikkelsen, Søren Peter Skytte, Jakob Groth, Anne-Kirstine Lindevall, 
Henrik Bang Andersen, Tobias Nyberg, Lena Tina Larsen, Michael Rasmussen, Per Bredahl, Mükremin 
Toy, Rasmus Østergaard, Betina Kordoff Mikkelsen 
Ledelsen: Klaus da Cunha, Bo Frederiksen 
Gæst: Anne Bach  
Referent: Bo Frederiksen 
 
Fraværende: Søren Peter Skytte, Jakob Groth, Anne-Kirstine Lindevall, Henrik Bang Andersen, Tobias Nyberg,  
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden - valg af mødeleder – 5 min. 
 
Betina Mikkelsen er mødeleder. 
Dagsordenen er godkendt. 
 

2. Orientering om kantinen – Madtrylleriet har opsagt aftalen med udgangen af november 2019 – 
gæst, Troels – 15 min. O 

a. Troels giver en status 
b. Nyt udbud - procesplan udarbejdes 

 
Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning. 
Nyt udbud og procesplan bliver udarbejdet af juristerne i Fælles-Indkøb. Det tidligere arbejdsudvalg 
vedr. kantinen fortsætter sit arbejde. 

 
3. Valgfag udskolingen – gæst Troels – 10 min. – O, B 

a. Troels fortæller om valgfagene 
b. Godkendelse 

 
Musik, billedkunst, madkundskab og håndværk & design er de 4 obligatoriske valgfag på 7. årgang 
der skal udbydes. De skal vælges for 2 år, og skal afsluttes med prøve efter 8. årgang. 
Der er kommet nye bekendtgørelser til disse fag i dag. 
Valgfagsfolderen er godkendt. 

 
4. SIAA evaluering (bilag følger) – gæst, Anne Bach (CDS) – 60 min. – O, D, B 

a. Anne Bach (CDS), Bo og Klaus uddyber tidsplanen 
b. Evalueringsdesignet gennemgås 



 

 

 
Tidsplanen fra arbejdet fra uge 27 til den endelige rapports fremlæggelse for Børne- Skoleudvalget i 
uge 45 blev fremlagt for skolebestyrelsen og blev drøftet. Tidsplanen blev taget til efterretning. 
Rapportens opbygning og indhold i temaer blev gennemgået og drøftet. Evalueringsdesignet blev 
også gennemgået. Begge dele tager skolebestyrelsens til efterretning. 
Skolebestyrelsen efterspørger et elevperspektiv i rapporten. 
Skolebestyrelsen godkender tidsplanen og evalueringsdesignet når der også tilføjes et 
elevperspektiv. 

 
5. Nyt fra - kommer på skrift dagen før mødet: - 10 min. – O. 

a. Ledelsen 
b. Afdelingerne 
c. Eleverne  
d. Forældrene 

 
”Nyt fra” kan læses i det vedhæftede dokument. 
Den nye form, hvor ”Nyt fra” sendes ud skriftligt inden mødet, blev evalueret. Det tager lidt længere 
tid at få det produceret, men til gengæld bliver den info der kommer lidt bredere. 
Ny fra afdelingerne vil ved næste skolebestyrelsesmøde være nyt fra medarbejderne. 

 
6. Høringssvar – tildelingsmodellerne (bilag følger) – 10 min. – D, B 

 
Der tilrettes nogle formuleringer i høringssvaret, og der vil blive peget på de specifikke 
tildelingsmodeller konkret i høringssvaret, inden den fremsendes. 
Med overstående rettelser og tilføjelse godkender bestyrelsen høringssvaret. 
 

7. Økonomi & Budget 2019/20 (bilag følger) – gæst Jan Heilmann – 25 min. – D, B. 
 

Regnskabet for skoleåret 2018/2019 kendes om 1-2 uger, og det tyder på at den gæld skolen 
kommer ud med er mindre end det man tidligere forventede. 
Budgettet for 2019/2020 er drøftet og skolebestyrelsen godkender den del af budgettet der er 
forelagt, og der bliver forelagt et mere detaljeret budget på det kommende bestyrelsesmøde. 

 
8. Udviklingsprojektet - Børnesyn, “fælles sprog – fælles Kobberbakkeskole” – 5 min. – B. 

a. Valg af to forældrerepræsentanter fra SB. 
 

Der skal nedsættes en styregruppe til dette fælles udviklingsprojekt. Der vil være et par 
medarbejdere fra VMED i denne styregruppe, og der skal også være 2 forældrerepræsentanter fra 
skolebestyrelsen. 
Forældre der skal deltage i styregruppen, er Betina Kodoff Mikkelsen og Lena Tina Larsen. 

 
9. Mødekalender – forslag til datoer: - 5 min. – B 

a. 25/9, 28/10, 19/11, 16/12, 23/1, 3/3, 21/4, 13/5, 15/6. 
b. Ny dato til temadag: mulige bud 5/10, 26/10, 23/11? 

 
Møderækken for de ordinære bestyrelsesmøder er godkendt, og afvikles i tidsrummet kl. 18-20. 
Mødedatoen for skolebestyrelsens temadag er den 5/10. 

 
10. Evt. – 5 min. 

 
Dagsorden til temadagen drøftes på det kommende skolebestyrelsesmøde. 


