
 

 

 
Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 

 
Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 18.00 – 20.00 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved 

 
Medlemmer: 
Elever: Valdemar 7M (Sct. Jørgen), Anton 8C (Sjølund), Emma 5Q (Sydby), Sofie 6A (Rønnebæk) 
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, 

Rasmus Østergaard, Anne-Kirstine Lindevall, Betina Kordoff Mikkelsen, Jakob Groth, Mükremin Toy, 
Tobias Nyberg, Henrik Bang Andersen 
Ledelsen: Klaus da Cunha, Bo Frederiksen 
Referent: Bo Frederiksen 
 
Fraværende: Anton 8C (Sjølund), Emma 5Q (Sydby), Sofie 6A (Rønnebæk), Jakob Groth, Mükremin Toy, 
Tobias Nyberg, Henrik Bang Andersen, Per Bredahl 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden – valg af mødeleder 
 
Dagsordenen er godkendt. Betina er valgt som mødeleder. 
 

2. Nyt fra…  
a. Elever 

Der har været fælles elevrådsmøder. Der tales om indførsel af affaldssortering på skolerne. 
 

b. Medarbejdere 
Se bilag 
 

c. Ledelsen 
Der er ansøgt om at der laves SFO2 på afd. Sydby og ikke på afd. Sjølund. Denne ansøgning 
er godkendt. 
Der er modtaget en henvendelse omkring sikker skolevej til afd. Sjølund. Dette tages på som 
punkt til næste skolebestyrelsesmøde. 
Ditte Hemmingsen, afdelingsleder på afd. Sjølund, har sagt sin stilling op. Stillingen skal slås 
op til 1. maj. 
 

d. Forældre 
 
 

3. Princip for klassedannelse 

a. Arbejdsgruppen fremlægger deres udkast 

 
Udkastet blev drøftet. Skolebestyrelsen ønsker at princippet understøtter, at der hvert år 
laves en pædagogisk, faglig og social vurdering af om der skal dannes nye klasser på 7. 
årgang, og at bestyrelsen orienteres hvert år på bestyrelsens møde i marts. 
Det reviderede udkast sendes rundt til bestyrelsen. 
Med de rettelser godkendes princippet. 
 



 

 

 
4. Sygestatistik og vikardækning 

a. Vi laver en orientering og fremviser tal/grafer, så vi kan tage en drøftelse herefter 
 

Dette skoleårs sygefravær hos medarbejderne ligger ca. 2% under sygefraværet fra skoleåret 
2018/2019. Det betyder også, at det ser ud til at vikarbudgettet overholdes i dette skoleår. 
Der er en oplevelse af, at der laves gode processor omkring de langtidssyge, så vi får hjulpet 
dem på arbejde igen hurtigere. 

 
5. Status på økonomi  

a. Vi laver en orientering om status på vores økonomi og drift 
 

Skolebestyrelsen er blevet orienteret omkring status på budgettet. Det ser pt. ud til at 
skolen går ud med et driftsoverskud på 1 mio., med stor sandsynlighed mere. Derudover har 
skolen fået tilført yderligere 5,1 mio. i dette skoleår som også er sat til side til at afdrage på 
skolens underskud. 

 
6. Unicef rettighedsskole forberedelse  

a. Hvad skal vi være opmærksomme på? 
b. Hvad skal vi kommunikere til forældre og elever? Til pressen? 
 

Rettighedsrådene skal fungere i undervisningstiden. 
Der skal være en koordinator på hver afdeling. De koordinatorer skal have et forum hvor de 
kan mødes på tværs af afdelingerne. Der skal være en af de koordinatorer der også skal 
koordinere mellem koordinatorerne. 
Der skal være en forældrerepræsentant i rettighedsrådene på hver afdeling. 
Der skal laves et arrangement der skyder det i gang hvor vi også invitere pressen. Det kunne 
f.eks. være i emneugen i uge 41. 

 
7. Den nye Børne- og Ungepolitik  

a. Vi har tidligere udsendt materialet fra BSU omkring en ny Børne- og Ungepolitik 
b. Vi skal lave et høringssvar – hvilke kommentarer/pointer skal med? 
 

Der er nedsat en arbejdsgruppe i VMED som skal udarbejde et høringssvar. 
Skolebestyrelsens indspark sendes til Anders og Klaus. Anders og Klaus skriver 
skolebestyrelsen høringssvar. 

 
8. Timefordelingsplan  

 
Godkendt   

 
9. Evt. 

 
I forhold til ændringen omkring 9. årgang valgfag, hvor de omlægges til fag-faglig 
undervisning har der været nogle forældrehenvendelser. Der har været indbudt til møde 
med de forældre der havde henvendt sig. Der mødte 1 forælder op til dette møde. Der laves 
et skriv omkring de svar der er på henvendelserne som sendes ud til forældrene. 
 
Ordensreglerne tages på som punkt til det kommende skolebestyrelsesmøde. 

 
 


