
 

 

 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
Onsdag den 13. maj 2020 kl. 18.00-20.00 på afd. Sydby lokale 67, Parkvej 109 4700 Næstved 

Medlemmer: 
Elever:  
Medarbejderrepræsentanter: Helle F (Rønnebæk), Heidi (Sct. Jørgen), Lisbeth (Uglebro), Anne T (Sydby), 
Stine (Sjølund) 
Forældrevalgte: Anders Tolstrup Mikkelsen, Betina Kordoff Mikkelsen 
Ledelsen: Klaus da Cunha, Bo Frederiksen, Jan Heilman 
Referent: Bo Frederiksen 

Afbud: Henrik Bang Andersen, Lena Tina Larsen, Søren Peter Skytte, Michael Rasmussen, Jakob Groth, Per 

Bredahl, Mükremin Toy, Tobias Nyberg, Anne-Kirstine Lindevall, Sofie 6A (Rønnebæk), Valdemar 7M (Sct. 

Jørgen), Anton 8C (Sjølund), Emma 5Q (Sydby) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden/valg af mødeleder 
Skolebestyrelsen er ikke beslutningsdygtig. 
Betina er mødeleder. 

 
2. Nyt fra:  

a. Elever 
Intet 
 

b. Medarbejdere 
Se bilag 
 

c. Forældre 
Se bilag 
 

d. Ledelse   
Se bilag 

 
3. Orientering om klassedannelsen på kommende 7. årgang 

 
Der er kommet enkelte ønsker om at skifte afdeling eller klasse. Vi imødekommer de ønsker der er 
kommet.  
Der er et ønske fra afdeling Rønnebæk på at man ser på princippet igen til næste år. 

 
4. Høring om skolenavne 

 
Medarbejderne ønsker ikke at der skal laves om på skolenavn. Man ønsker at bevare 
Kobberbakkeskolen som skolenavn, og at afdelinger bevares med de afdelingsnavne de har nu. 
De tilstedeværende forældre giver udtryk for samme holdning som medarbejderne. 



Man ønsker ikke at bruge økonomi på en forandring, og man ønsker at bruge ressourcer på at 
styrke Kobberbakkeskolen som én skole. 
Anders udarbejder et høringssvar, som bliver delt med skolebestyrelsen inden det fremsendes. 

 
5. Høring om 2025 målene 

 
Der kom en tilbagemelding fra den arbejdsgruppe i skolebestyrelsen har arbejdet med 2025 
målene. Tilbagemeldingen blev drøftet og skrevet ind i høringssvaret. 
2015 målene skal politisk vedtages og vil træde i kraft januar 2021. Der ønskes at lave 
projektgrupper for hvert enkelt af de mål der vedtages. Når vi kender målene, så taler vi mere om 
disse projektgrupper. 
Der udarbejdes et høringssvar, som bliver delt med skolebestyrelsen inden det fremsendes. 

 
6. Økonomi og drift 

a. Kommunikationen fremadrettet 
 
Der er godt styr på økonomien. Det ser ud til at vi går ud med et mindre underskud, hvilket betyder 
at langt størstedelen af vores underskud fra sidste år på 12,225 mio. er afviklet. Vi vil gå ind i det 
kommende skoleår inden for vores økonomiske selvforvaltningsramme. 

 
7. Status på genåbning 

 
Fase 2 af genåbningen starter på mandag.  
De nye retningslinjer er netop kommet, og vi skal have sikret at disse retningslinjer bliver overholdt, 
så de også er en del af dem måde vi driver skole på fra på mandag. 
Vi har plads til alle elever på afdelingerne efter afstandskravet er ændret. 
For at få plads til eleverne på afd. Sjølund skal 4. og 5. årgang tilbage til afd. Sydby. 2. årgang fra 
afd. Uglebro kan forblive på afd. Sydby, hvor de også skal gå efter sommerferien. 
Der kommunikeres ud til forældrene i løbet af torsdag og fredag. 

 
8. UNICEF Rettighedsskole - orientering om procesplan 

 
Procesplanen er gennemgået og drøftet. 

Til næste skolebestyrelsesmøde skal der vælges forældre til de forskellige rettighedsråd. 

9. Ansøgning om madordning 
 
Der er kommet et ønske fra en klasse i specialafdelingen om, at forældrene kan indbetale penge til 
skolen, så der laves en madordning i det pædagogiske tilbud. 
Skolebestyrelsen har drøftet henvendelsen, men da skolebestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, er 
der ikke truffet beslutning om denne henvendelse. 
 

10. Årsberetning fra bestyrelsen 
a. Formanden orienterer om sine tanker 

 
Betina og Anders laver en video med årsberetningen samt en skriftlig beretning. 
Forældrene inviteres efterfølgende til et møde omkring behandlingen af årsberetningen. 
Dette møde vil foregå mandag den 15. juni. 
 

 


