
 

 

 
 
 
 
 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
 

Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 18.00 – 20.00 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved 
 
Medlemmer: 
Elever: Sofie 6A (Rønnebæk), Valdemar 7M (Sct. Jørgen), Katrine 9D (Sjølund), Emma 5Q (Sydby) 
Medarbejderrepræsentanter: Helle F (Rønnebæk), Heidi (Sct. Jørgen), Lisbeth (Uglebro), Anne T (Sydby), 
Signe (Sjølund) 
Forældrevalgte: Anders Tolstrup Mikkelsen, Henrik Bang Andersen, Lena Tina Larsen, Søren Peter Skytte, 
Michael Rasmussen, Jakob Groth, Per Bredahl, Mükremin Toy, Rasmus Østergaard, Anne-Kirstine Lindevall, 
Tobias Nyberg, Betina Kordoff Mikkelsen 
Ledelsen: Klaus da Cunha 
Gæster: Jan Heilmann 
Referent: Jan Heilmann 
 
Fraværende: Bo Frederiksen, Sofie (6A), Katrine (9D) , Emma (5Q), Signe (SJØ), Henrik, Lena, Michael, Jakob, 
Anne-Kirstine og Tobias.  
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden - valg af mødeleder  
 

2. Nyt fra - kommer på skrift dagen før mødet – deadline til Klaus fredag d. 25/10 kl. 9.00 (5 min.) 
a. Eleverne  

Har deltaget i edison og skal af sted i næste uge og præsentere det.  
b. Afdelingerne 

   Sydby: Der ligger nogle billeder fra maskeworkshoppen på lokalavisen 
   Sct. Jørgen: Afdelingen har holdt jubilæum med besøg af borgmesteren.  

c. Ledelsen 
d. Forældrene 

 
3. Evaluering og opsamling fra temadagen d. 5/10 – (15 min.) 

Otte medlemmer deltog i temalørdagen 3 forældre, tre medarbejdere og 2 fra ledelsen.  
Arbejdet ligger som input til videre arbejde i de to arbejdsgrupper  
 

a. Ordensregler og kommunikation – gennemgået og drøftet 
   ordensregler: Klaus, Anne, Lisbeth, Lene, Per, Rasmus  

 
b. Nedsættelse af to arbejdsgrupper 

Kommunikation: Anders, Bo, Helle, Søren  
Fortælle Den gode historie og skabe en tæt dialog med øvrige forældre.   
Forslag til emner: Rettighedsskole, inddragelse af eleverne, madlavning med forældre, 
loppemarked  
 
 



 

 

4. Økonomi & drift – (10 min.) 
Fortsat problemer med at kunne trække de rigtige tal og at medarbejderne står de rigtige steder i 
systemet, men selv om det ser presset ud her og nu er vi optimistiske i forhold til at vi når de mål, der 
er sat i handleplanen.  

 
5. AULA – (10 min.) 

Der er ikke udelt tilfredshed rundt om bordet, både blandt forældre og medarbejdere.  
 

6. Kantinen – (10 min.) 
a. Skriftlig status og videre proces 

Status omdelt. Der arbejdes på et grundlag for et udbud, der kan gøre det sandsynligt, at der 
er flere der kan se sig selv i udbuddet.  
 

b. Spørgsmål & kommentarer 
Det må forventes at nuværende kantineordning ophører inden der er fundet en ny 
leverandør, og dette skal meldes ud til forældrene.  
 

7. Evt. – (10 min.) 
 

8. SIAA-evalueringen kl. 19.00-20.00 – (60 min.) 
Det er besluttet, at SIAA-rapporten behandles i BSU som et lukket punkt og det indskærpes 
skolebestyrelsen at vi har tavshedspligt i forhold til indhold og konklusioner, som præsenteres på 
mødet i dag.  
Rapportens pointer og konklusioner blev præsenteret og drøftet.  
 

 
 


