
 

 

 
 
 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
 

Tirsdag den 19. november 2019 kl. 18.00 – 20.00 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved 
 
Medlemmer: 
Elever: Valdemar 7M (Sct. Jørgen), Sofie 6A (Rønnebæk), Anton 8C (Sjølund), Emma 5Q (Sydby) 

Medarbejderrepræsentanter: Heidi (Sct. Jørgen), Lisbeth (Uglebro), Anne T (Sydby), Helle F (Rønnebæk), 
Signe (Sjølund) 
Forældrevalgte: Anders Tolstrup Mikkelsen, Henrik Bang Andersen, Lena Tina Larsen, Michael Rasmussen, 
Per Bredahl, Rasmus Østergaard, Anne-Kirstine Lindevall, Betina Kordoff Mikkelsen, Jakob Groth, Søren Peter 
Skytte, Mükremin Toy, Tobias Nyberg 
Ledelsen: Klaus da Cunha, Bo Frederiksen 
Gæster: Jan Heilmann 
Referent: Bo Frederiksen 
 
Fraværende: Sofie 6A (Rønnebæk), Anton 8C (Sjølund), Emma 5Q (Sydby), Helle F (Rønnebæk), Signe 
(Sjølund), Jakob Groth, Søren Peter Skytte, Mükremin Toy, Tobias Nyberg, 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden - valg af mødeleder (3 min.) 
Betina er valgt som mødeleder. 
Dagsorden er godkendt. 

 
2. Nyt fra - kommer på skrift dagen før mødet – deadline til Klaus fredag d. 18/11 kl. 9.00 (7 min.) - O 

a. Eleverne  
Der er et ønske fra eleverne om at afholde flere elevrådsmøder på afd. Sct. Jørgen. 
 

b. Afdelingerne 
Se bilag. 
 

c. Ledelsen 
Der er sket nogle mindre ledelsesmæssige ændringer mellem afd. Sct. Jørgen og afd. 
Sjølund, så der bliver taget ledelse på de ting der er behov for på de enkelte afdelinger. 
En mellemleder har opsagt sin stilling, og derfor vil der også her blive lavet nogle løsninger 
så der bliver taget ledelse på de opgaver. 
Klaus har været i dialog med formanden for i Børne- og Skoleudvalget (BSU), om der er 
mulighed for at gøre noget andet, end den strukturændring der er vedtaget til at træde 
endelig i kraft sommeren 2020. Formanden virkede til at være positiv omkring Klaus’ 
henvendelse. Det er aftalt, at Klaus deltager på det kommende møde i BSU den 2. 
december, hvor Klaus kan fremlægge sine tanker for hele udvalget. 
 

d. Forældrene 
Der er modtaget en henvendelse fra en forælder vedr. skolens ordensregler. 
Skolebestyrelsen afgiver et svar til denne forælder. 

 
Se også bilag ’Ny fra afdelingerne’, samt bilaget ’Skole og forældre årsmøde’. 



 

 

 
3. Økonomi – bilag følger (30 min.) – O, D 

a. Budgetopfølgning – O 
Der er for tiden store udfordringer med Økonomi-styringssystemerne hos KMD, derfor er 
der ikke lavet et budgetopfølgningsark til bestyrelsen. Der arbejdes på at få lavet det 
budgetopfølgningsark, men kan ikke garantere at det er klar til december, men der arbejdes 
på det. 
Der laves lønopfølgning på alle lønudbetalinger, for at sikre at der udbetales til de rigtige 
medarbejdere. 
Der er stor forsigtighed i forhold til økonomien, så der ikke laves et overforbrug. 
Skolebestyrelsen udtrykker at det er problematisk, at de ikke kan få indsigt i hvilken retning, 
det går med økonomien, og det er svært at tage ansvar for økonomien. 

 
b. Kommunikation om økonomi - D, B 

Kan og skal man kommunikere omkring skolens økonomi til medarbejdere og forældre?  
Så der bliver indsigt i grundlaget for økonomien til at drive skole. 
Sådan en kommunikation kan foregå på mange måder – video, tegninger, ved 
årsberetningen evt. med bilag til årsberetningen. 
 

4. Vikardækning i udskolingen (15 min.) – D, B  
a. Kan vi tillade, at elever i udskolingen i nogle tilfælde kan arbejde hjemme med en opgave i 

ydertimerne(morgen/eftermiddag?)  
Kan der laves et pilotprojekt, hvor man følger nogle specifikke parametre, for at kunne 
evaluere om det kan indføres generelt.  
Der er mange udfordringer, og der er bekymring for det er en glidebane i forhold til at give 
eleverne den undervisning de skal have. Og der er bekymring for om eleverne får løst den 
opgave de sendes hjem med, samt at eleverne kan få den faglige hjælp de har brug for. 
Skolebestyrelsen ønsker en konkret beskrivelse af hvilke rammer der tænkes, før de ønsker 
at tage stilling til, om der i nogle tilfælde kan arbejde hjemme med en opgave i ydertimerne. 
 

5. SIAA-evalueringen (30 min.) - O, D  
a. Informationsmøder i uge 45 – tilbagemelding 

Det har været nogle gode besøg rundt på afdelingerne, og et godt forældremøde, med gode 
refleksive tilbagemeldinger fra medarbejder. 
I næste uge starter der dialog, med nogle ledere og medarbejdere, i forhold til de kommende 
skridt i retning af at skabe positive læringsfællesskaber for alle børn. 
Evalueringen har skabt en vandring fra at SIAA var et projekt til at det er en integreret del af 
skolen. 
 

b. Næste skridt... Positive læringsfællesskaber for alle børn 
Et vigtigt parameter i denne vandring, så skal der også kigges ind i ressourcefordelingen. 
Hvordan kan der skabes muligheder for flere ressourcer og kompetencer ude i 
almenklasserne, til at understøtte de positive læringsfællesskaber. 
Et ønske om at skabe en vandring mellem elever i specialtilbud og almenklasser. Det er et 
langt sejt træk, men den vandring skal skabes, og det er de næste skridt der skal skabes. 

 
6. Arbejdende grupper - vi arbejder på mødet med disse to punkter, da arbejdsgrupperne ikke har nået 

at mødes (30 min.) - D, B  
a. Kommunikation  

Henrik deltager også i denne arbejdsgruppe. 
Der afholdes møde den 5. december kl. 14.15.15.30 på afd. Sydby. 



 

 

 
b. Ordensregler  

Der afholdes møde den 3. december kl. 16.45-18.15 på afd. Sydby. 
 

7. Evt. – (5 min.) 
Der er opstået en kommunal mulighed for, at pædagogmedhjælpere kan tage uddannelsen 
som pædagog. Der kigges ind i aftalen, for at se hvad det har af betydning for 
Kobberbakkeskolen. 
 
Der er et ønske om indsigt i en fraværsstatistik på elevfravær og personalefravær. Det sættes 
på til et kommende punkt. 
 
 
 
 

  


