
 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 
Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 18.30 – 20.30 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer:  

Elever: Sydby 

Medarbejderpræsentanter: Lisbeth 

Forældrevalgte: Anders, Henrik, Lena, Stine L., Søren, Rasmus, Stine E. og Tony  

Fra ledelsen: Bo og Annika  

 

Fraværende/afbud: Stine, Anne, Heidi, Troels, Anita, Tine og Niels 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden (2 minutter) 

Godkendt 

 

2. Nyt fra (15 min):  

Elever 

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde siden sidst. 

 

Medarbejder 

Ansat en matematiklærer på Uglebro. En sød og dygtig tidligere lærerinde der starter igen på 

onsdag. 

 

Bestyrelsen 

Henrik har deltaget i FRO-møde og Forældrenævnet. Drøftelser af hvordan tillidsvalgte 

forældre og politikere skal samarbejde fremadrettet. 

 

En oplevelse af at opstarten på dette års forældremøder har været lidt for belærende og med 

løftede pegefingre. Kunne man fremadrettet have en mere positiv kommunikation. 

 

Ledelsen 

Therese er stoppet på Rønnebæk. Kristina er startet som ny leder derude i mandags. 

Der er ansat til Uglebro, og der er ansat til SAP-klassen på Sydby. Der er ansat i U&B. Der 

er ansat til SIAA på Sct. Jørgen. 

Der er nogle langtidssygemeldinger på de enkelte afdelinger. 

Der begynder at komme ansøgninger på de opslåede lederstillinger. 

 

3. Henrik og Jette Birkvad har fortræd for bestyrelsen.  

4. Henrik og Jette ønsker at drøfte et ønske om opdeling af Kobberbakkeskolens almenafdeling 

og centerafdeling på Parkvej 109.  

1: Matrikel (hvilken betydning har det for vores datter i daglig dagen) 

2: Økonomi. (Hallen osv.) 

3: vedligeholdelse. 

Jette og Henrik orienterer om, at hun ser at det kunne være en fordel at opdele matriklen i 2 

adresser, så almen afdeling og specialafdeling adskilles som matrikler. 



Det vil give muligheden for, at specialafdelingen kan undgå den samme ramme omkring fag-

faglig undervisning, som hvis de er en del af en folkeskole. 

Så kan man ansætte pædagoger og social og sundhedsassistenter og gøre dagen endnu bedre 

for de multihandicappede. 

Det vil også give en mulighed for en opdelt økonomi, som Jette og Henrik der ser som en 

fordel i forhold til investeringer i handicapmiljøer – vedligeholdelse, tilgængelighed, lift til 

hallen, lift generelt mm. 

 

Jette og Henrik ønsker at bestyrelsen tager stilling til om man kan opdele afdelingen i 2 

matrikler – f.eks. Parkvej 109 til almen afdelingen og Parkvej 109A til centerafdelingen: 

• Kan man udfordre den fag-faglige ramme, så der kan skabes mere fokus på de enkelte 

elevers specifikke behov? 

• Kan det give mening i forhold til at få/søge økonomi til forbederinger på de fysiske 

rammer? 

 

Annika orienterer om, at hun kan dispensere for fagrækken på nær dansk og matematik. En 

selvvejende institution er også forpligtet på at undervise i dansk og matematik. 

 

5. Oplæg og drøftelse af skolestrukturen. Henrik skal medbringe Kobberbakkeskolens 

skolebestyrelses holdning til dette emne til FRO.  

Alle formænd oplevede forstyrrelse i et eller andet omfang på skolerne. Nogle på enkelte 

afdelinger. Der var enighed mellem formændene om at der var udfordringer. 

Nogle oplever at få en skoleleder der visioner for deres skole som de ikke har oplevet 

tidligere. 

Henrik har fremlagt de indspark der var kommet fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer på 

Kobberbakkeskolen. 

FRO overvejer hvad de kan gøre i forhold til at præge den kommunale valgkamp. Kan og 

skal der laves en fælles skriftlig udmelding? 

 

Hvorfor skal bestyrelserne melde ud i en valgkamp? Vil politikkerne ikke bare benytte det 

som deres argumenter i valgkampen, så bestyrelserne tages til indtægt. 

Skal FRO udtale sig, så er det vigtigt, at man får skilt skolestruktur og skolereform fra 

hinanden. 

 

Henrik udarbejder en politisk neutral udtalelse på vegne af Kobberbakkeskolens bestyrelse. 

 

6. Forældrehenvendelse vedr. arrangementer og udflugter betalt af klassekassen/ 

forældrene i en klasse. I har modtaget mail fra forældre Ann Sabroe.  

Skolebestyrelsen mener at bestyrelsen princip ” Principper vedr. fællesarrangementer for 

eleverne i skoletiden, herunder ekskursioner, lejrskoler, udsendelse i praktik m.v.”, samt 

lovgivningen ikke er overtrådt i den pågældende situation. 

Skolebestyrelsen vil drøfte princippet ved kommende møder. 

7. Evt.  

Det undersøges om det er skolens opgave at følge eleverne til tandlæge og være hos dem 

mens de hos tandlægen. 

 

Vi skal på de kommende dagsordener huske de punkter der er aftalt til behandling på 

bestyrelsesmøderne. 

 


