
 

 

 

Nyt fra afdelingerne 
Bilag til skolebestyrelsesmødet den 3. marts 2020  
 

Nyt fra afd. Sydby 

Center: 

Der er ansat ny leder og samarbejdet er godt i gang. 
 

Almen/X/Y/SA/SAG og U&B: 

Vi har afholdt Fastelavn planlagt af elevrådet, som også havde bestemt at de voksne skulle være klædt ud 

efter temaet ”Svampe Bob Firkant”. Selv medarbejderne på kontoret havde taget opgaven til sig og de 

deltog også som dommere af bedst udklædte voksen. 

 

3. årgang har deltaget i åben skole og har haft ”En kuffert fuld af bøger” fra hovedbiblioteket og 2 af 

klasserne har allerede været på besøg på hovedbiblioteket, for at aflevere bøgerne, blive oprettet som 

lånere og få en rundvisning. 

 

Der arbejdes fortsat med LEGO space challenge på 5. årgang  

Der er fuld gang i skolehjemsamtaler på flere årgange. 

 

I alle afdelinger har vi så småt påbegyndt næste års planlægning. Her er Jan Nielsen godt involveret og 

deltager i almen/SA/SAG og U/B personalemøder, TRIO og andre relevante møder i forhold til den 

personalegruppe han er tilknyttet i kommende skoleår. 

Vi har fået nye elever på alle årgange 

 

Nyt fra afd. Rønnebæk 
 
På Rønnebæk afd. Har vi fået en forespørgsel fra Rønnebæksholm, om vi ville være med til at lave et nyt 
atlas/kort over Rønnebæksholm, da man gerne vil have  ideer og synspunkter med i projektet af fremtidens 
borge. Det har vi sagt ja til, så når alt er faldet på plads vil det blive 4 til 5 klasse, som vil få opgaven i 
samme arbejde med lærer og Rønnebæksholm. 
 
Vi er rigtig god til at benytte os af de gratis koncerter der er for børn og unge i Næstved kommune til stor 
glæde for børnene. 
 

Vi har og er ramt af langtidssygdom, men vi har set at fælleskab, samarbejde og viljen fra alle personale 

grupper, har gjort at der er fundet de bedste løsninger, det er vi rigtig glade for 

 

Nyt fra afd. Uglebro 
Uglebro har måttet sige farvel til vores afd. Leder Helene Brinck, vi ønsker hende alt mulig held og lykke i 

hendes nye job. Vi har fået konstitueret vores anden afd. Leder Karina Jørgensen, samt Sfo leder Carsten 

Andersen vil være at finde på martriklen, Jan Heilmann tager sig af fagfordeling og Klaus da Cunha 

kommer jævnligt, så der er almindelig tilfredshed for nu, også med at vi først senere får ansat en ny afd. 

Leder. 

 

Vi har fået udnævnt en ny AMR efter Jenns gik på efterløn, med stort flertal blev Louise de Fries fra Sfo’en 

valgt, tillykke. 

 

Der er stadig en del forvirring og frustration omkring flytningen hvordan, hvorledes og hvornår. 



 

 

 

Vi har gennemgået ordensreglerne, og der er udbredt tilfredshed, vi kan mangle handlemuligheder ved 

børn med udreagerende adfærd vi skal være obs på at ordensreglerne skal være så enkle som muligt, samt 

at vi løbende evaluere dem, får at se om de virker efter hensigten. 

 

Nyt fra afd. Sjølund 

Intet nyt 

 

Nyt fra afd. Sct. Jørgen 

 
Afdelingen får besøg af arbejdstilsynet mandag 2/3 og tirsdag 3/3. Der skal kigges på det psykiske 

arbejdsmiljø og der er nedsat 2 grupper der skal deltage i fokusgruppeinterview.  

 

Det fylder en del for elever og forældre på kommende 7. årgang, hvordan det vil blive i næste skoleår. Får 

klasserne lov at blive som de er eller skal de blandes?  

 

I forbindelse med klasseoptimeringerne har vi på afdelingen flere store klasser med 27-28 elever i 

klasserne. Lærerne giver udtryk for, at det har stor betydning for deres arbejdsmiljø, da det er umuligt at nå 

rundt og hjælpe alle der har behov for det når man er alene om så mange børn. Derudover giver det sociale 

udfordringer, som kan være svære at håndtere, da den kendte klassekultur er blevet rystet og de nye 

konstellationer mellem eleverne giver udfordringer i læringssituationen. Vi oplever elever som bliver meget 

frustrerede og nemt kommer i konflikt. 

 

De lange frikvarterer giver anledning til mange konflikter, som der skal bruges tid på at få løst når de 

kommer ind til time. Vi har flere årgange hvor der er problemer med at eleverne går ind, når der ikke er 

voksne i sektionen. Nogle årgange forsøger selv at lave aftaler, således at eleverne er under opsyn ved 

kontrolleret aktivitet i klasserne. Det betyder der er lærere som bruger deres forberedelse på at skabe mere 

ro og mindre konflikter i frikvarterene. Dette er noget vi skal være opmærksom på i næste skoleår. Enten at 

frikvarterene igen bliver kortere eller at der gives tid til at der kan være indevagter.  

 
 


