
 

 

 
 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
 

Mandag den 16. december 2019 kl. 18.00 – 20.00 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved 
 
Medlemmer: 
Elever: Sofie 6A (Rønnebæk), Valdemar 7M (Sct. Jørgen), Anton 8C (Sjølund), Emma 5Q (Sydby) 
Medarbejderrepræsentanter: Helle F (Rønnebæk), Heidi (Sct. Jørgen), Lisbeth (Uglebro), Anne T (Sydby), 
Stine (Sjølund) 
Forældrevalgte: Anders Tolstrup Mikkelsen, Henrik Bang Andersen, Lena Tina Larsen, Søren Peter Skytte, 

Jakob Groth, Per Bredahl, Mükremin Toy, Michael Rasmussen, Anne-Kirstine Lindevall, Tobias Nyberg 
Betina Kordoff Mikkelsen, Rasmus Østergaard (deltog fra punkt 4), 
Ledelsen: Klaus da Cunha, Bo Frederiksen 
Referent: Bo Frederiksen 
 
Fraværende: Michael Rasmussen, Anne-Kirstine Lindevall, Tobias Nyberg, Sofie 6A (Rønnebæk), Valdemar 
7M (Sct. Jørgen), Anton 8C (Sjølund), Emma 5Q (Sydby) 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Nyt fra… 
- Elever 

Intet 
- Medarbejdere 

Se bilag 
- Ledelsen 

I morgen eftermiddag er der jobsamtaler til lederstillingen på centerafdelingen. 
Den 29. januar vil der være et nyt tiltag med forældre til de kommende skolestartere i Sct. 
Jørgens Hallen kl. 15.30-16.30. Her kan der deltage forældre fra skolebestyrelsen. 

- Forældre 
Intet 

 
3. Økonomi og drift 

- Økonomiopfølgning 
- Fravær/trivsel 

o Elever 
o Medarbejdere 

- Elev til- og afgang Kobberbakkeskolen 
 
Pt. er der i indeværende skoleår udsigt til at vi går ud med et overskud ekskl. det overførte 
underskud fra skoleåret 2018/2019. Der skal dog fortsat være en forsigtighed i forhold til forbruget. 
Vi forventer at tilbagebetale i alt 4 mio. af skolens gæld – de 3 mio. vi har fået ekstra tilført + 1 mio. 
mere som vi forventer af overskud i indeværende skoleår. Der vil være økonomiopfølgning på alle 
bestyrelsesmøder resten af dette skoleår. 
 



 

 

Der er et samlet elevfravær på skolen på 6,07%. Har man mere end 15% fravær på en elev, så skal 
der underrettes på elevfravær. Næstved kommune har ret til at trække disse familier for 
børneydelse, og det er allerede sket i flere tilfælde. Skolebestyrelsen ønsker at se mængden af 
elever der har henholdsvis mere end 10% og 15% fravær. 
Der er et samlet fravær på medarbejderne på 5,8%. Det korte fravær er faldende. Skolebestyrelsen 
ønsker at få indsigt i fraværsoversigter for medarbejdere, samt statistik omkring vikarpåsætning. 
 
Elev til- og afgang er meget status quo. Der er en lille difference på 2 elever. 

 
4. Ordensregler for Kobberbakkeskolen  

- Udkast som bilag 
- Efter drøftelsen skal det drøftes på afdelingerne – elever og medarbejdere 
 
Skolebestyrelsen har drøftet den del af ordensreglerne som handler om mobiltelefoner. 
Skolebestyrelsen ønsker at fastholde den regel der er i ordensreglerne. 
Udkastet til ordensreglerne sendes til drøftelse på afdelingerne og i elevråd. 

 
5. Plan for kommunikation mellem skolebestyrelsen og forældregruppen  

- Udkast som bilag 
- Hvem gør hvad?  
- Datoer? 
 
Der er interesse i, at få besøg på et skolebestyrelsesmøde af UNICEF, så vi kan få større indsigt i det 
at blive UNICEF rettighedsskole. Klaus inviterer UNICEF til et ekstra ordinært skolebestyrelsesmøde i 
den første halvdel af januar 2020. Der kigges på en model hvor der også kan deltage elevråd og 
VMED. 
 
Der skal deltage forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer ved skolestart.  
 
Skolebestyrelsen ønsker at få startet et samarbejde med de lokale forældreråd. Henrik, Anders, Lena 
og Mulle finder nogle datoer hvor man kan mødes med forældrerådene, og beskriver konceptet for 
disse aftener med forældrerådene. 

 
6. Status på Kobberbakkeskolens struktur og organisering 

 
Der er dialog med Børne- og Skoleudvalget i forhold til hvordan den konkrete struktur for 
Kobberbakkeskolen skal være pr. 1. august 2020. 

 
7. Kantinedrift 

- Det er sendt i udbud 
 
Der var deadline i fredags på udbuddet. Nu pågår der en udvælgelse af en ny kantineudbyder. Vi 
regner med, at der senest den 1. februar er en ny kantineudbyder, måske allerede pr. 15. januar. 
Der har været smagsprøver i elevrådet på afd. Sjølund i dag. 
Fra skolebestyrelsen vil Bettina, Søren og Lena være den forældre der deltager i udvælgelsen. 

 
8. Evt. – Jule-video-hilsen til forældrene 

 
 


