
 
 
 
 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
mandag d. 15/6 2020 kl. 18-20  

 

 
Medlemmer:  
Elever:  
Medarbejderrepræsentanter: Helle F (Rønnebæk), Heidi (Sct. Jørgen), Lisbeth (Uglebro), Anne T (Sydby), 
Signe (Sjølund)  
Forældrevalgte: Anders Tolstrup Mikkelsen, Lena Tina Larsen, Søren Peter Skytte, Michael Rasmussen, 
Jakob Groth, Per Bredahl, Mükremin Toy, Betina Kordoff Mikkelsen  
Ledelsen: Klaus da Cunha, Bo Frederiksen  
Referent: Bo Frederiksen 
Gæster: Sisse (afd.leder Sjølund) punkt 10 og Jan Heilman (adm.leder) punkt 4 og 5. 
 
Fraværende: Anne-Kirstine Lindevall, Henrik Bang Andersen, Tobias Nyberg, Sofie 6A (Rønnebæk), 
Valdemar 7M (Sct. Jørgen), Anton 8C (Sjølund), Emma 5Q (Sydby) 
 
Årsberetningen fra skolebestyrelsen foregår i auditoriet på afd. Sct. Jørgen kl. 17-18. 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Nyt fra  
a. Elever 

Intet 
 

b. Medarbejdere 
Se bilag 
 

c. Ledelse 
Se bilag 
 

d. Forældre 
Se bilag 



 
3. Forventningsafstemning omkring deltagelse i skolebestyrelsen  

a. Deltagelse og prioritering 
 
Formanden lagde op til en drøftelse, da han oplever at der er et stort frafald fra forældrene 
til mange af skolebestyrelsesmøderne. 
Skolebestyrelsen ønsker at lave forskudte valg ved det kommende valg til skolebestyrelsen, 
så halvdelen af bestyrelsen vælges for 2 år og den anden halvdel af bestyrelsen vælges for 
4 år. 
Anders tager kontakt til de andre skolebestyrelsesformænd med henblik på, at få drøftet en 
ændret Styrelsesvedtægten til det kommende FRO-møde, så der indføres 2 årige valg til 
skolebestyrelsen, som folkeskolelovens §42 stk. 12 giver mulighed for. 
 

b. Er tidspunktet kl. 18-20 ok? Eller skal det rykkes? 
 
Tidspunktet er passende nu og til fremtidige møder. Møder på rullende dage foretrækkes. 
 

c. Suppleringsvalg? 
 
Skolebestyrelsen har ikke længere nogle suppleanter, da suppleanter er indtrådt i 
skolebestyrelsen. Der laves et suppleringsvalg efter sommerferien, så der forhåbentlig igen 
er suppleanter til skolebestyrelsen. 
 

4. Økonomi og drift  
a. Elevfravær 

 
Fraværet er generelt faldende igennem alle 3 faser – indskoling, mellemtrin og udskoling. 
 

b. Medarbejderfravær 
 
Fraværet er fortsat lavt. Det er lavere end gennemsnittet i Næstved kommune. 
 

c. Forventet regnskab 
 
Økonomien ser fortsat god ud, og det ligner at årets forventede resultat lander på et 
underskud på ca. 2,4 mio. Et usikkerhedsmoment er, at vi pt. ikke ved hvordan skolen 
kompenseres for den ekstra udgift der er ved Coronavirus. Får skolen ikke en økonomisk 
kompensation for denne merudgift, så vil underskuddet være større. 
 

5. Budget 2020/21  
a. Klaus og Jan Heilman fremlægger udkast til budget 

 
Budgettet for almenklasser og for specialklasser er gennemgået og drøftet. Det endelige 
budget fremlægges til godkendelse på skolebestyrelsesmødet til august. Det er nævnt, at 
der bør fremgå et beløb, som er dedikeret til rettighedsskolen, idet der udløses aktiviteter, 
som ikke alle vil være omkostningsfrie. 

 
 
 
 



 
 

6. Årshjul  
a. Udkast til årshjulet  
b. Drøftelse og beslutning 

 
Forældregruppen ser årshjulet igennem inden skolebestyrelsesmødet i august. Punktet 
tages op igen på augustmødet. 
 

7. UNICEF rettighedsskole  
a. Valg af forældrerepræsentanter til de fire Rettighedsråd 

 
Anders, Michael, Bettina og Lena vil gerne være de 4 forældrerepræsentanter i de 4 
rettighedsråd. 
Frem mod mødet i august vil der blive undersøgt om andre forældre har  
 

b. Den videre proces og organisering 
 
I denne uge og i næste uge, så er der workshops for alle medarbejdere. Der er 4 identiske 
workshops for de forskellige afdelinger. Skolebestyrelsesmedlemmerne er velkomne. 
 

 
8. 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 ønsker ikke at fremsende ønsket til Børne- og 
Skoleudvalget, da det er en undervisningsaktivitet som ikke må være forældrebetalt. Der opfordres 
til, at der handles ind og laves mad med eleverne i denne specialklasse f.eks. en gang om ugen som 
en undervisningsaktivitet der er finansieret af skolens budget. 
 

9. Godkendelse af skemaer  
 
Der er i skemalægningen arbejdet på at der i højere grad af parallellægning af et fag på en årgang, 
så der i højere grad kan samarbejde på tværs af klasserne. Det er særligt i de store fag dansk og 
matematik, men nogle steder er det også lykkedes i sprogfag og naturfag. 
Skolebestyrelsen udtrykker stor begejstring for denne tilgang til skemalægningen. 
 

10. Godkendelse af valgfag 9.årgang 20/21  
 
Drøftet og godkendt. 

 
11. Evt.  

 
Første skolebestyrelsesmøde i skoleåret 2020/2021 afholdes mandag den 24. august kl. 18-20. Der 
afholdes skolebestyrelsesmøder i skoleåret 20/21 på følgende datoer: 22.09.2020, 28.10.2020, 
26.11.2020, 17.12.2020, 18.01.2021, 02.03.2020, 07.04.2021, 11.05.2021, 16.06.2021. 
 
Den gamle Nøddeskovskolen bliver 50 år til næste år – det er den nuværende afd. Sydby. 

 


