
 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 26. september 2017 kl. 18.30 – 20.30 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer:  

Elever: Anton, Maj, Carmen, Shakour, Kasper, Laurits, Andreas 

Lærerrepræsentanter: Anne, Lisbeth og Troels 

Forældrevalgte: Anita, Henrik, Lena, Stine L., Søren, Rasmus, Stine E, Tine, Niels og Tony  

Fra ledelsen: Bo og Annika  

 

Fraværende/afbud: Anders, Heidi, Stine 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden (2 minutter) 

Godkendt 

 

2. Nyt fra (15 min):  

Elever 

Intet 

 

Medarbejder 

8. klasserne er på lejrskole. Ellers kører det fint på Sjølund. 

På Uglebro går det godt, selvom der er en matematiklærer der sprang fra sin ansættelse. 

På Sydby er der fuld gang i at planlægge fællesdage i uge 41. Der skal ansættes en ny lærer 

da en lærer går på pension. 

 

Bestyrelsen 

Der er kommet en henvendelse vedr. overtagelse af kantinedriften på afd. Sydby. 

Er der nogle der ønsker at deltage i Landsmødet i Skole & Forældre i Nyborg den 17.-18. 

november? Ønsker man at deltage kontakter man Tine senest den 27/9 kl. 20.00. 

Lærernes dag næste torsdag den 5. oktober. 

 

Ledelsen 

Intet 

 

3. Ordensreglerne. Drøftelse og evt. justering (30 minutter): 

Oplæg ved AB og Troels 

 

Fra MED-udvalget ønskes der en præcisering af skolens ordensregler, så man får defineret 

om ordensreglerne gælder alle der har sin gang på skolen, eller om den kun gælder elever og 

forældre. 

Der er nogle punkter i ordensreglerne der bør præciseres, da de skaber udfordringer i 

dagligdagen. 

Der udarbejdes et opdateret ordensregelsæt som kommer på dagsordenen på næste 

skolebestyrelsesmøde. 

 



 

4. Drøftelse af skolens økonomiske resultat 2016-2017 (30 minutter)  

AB kommer med oplæg vedr. anvendelse af Kobberbakkeskolens overskud.  

Kobberbakkeskolen går ud af skoleåret med ca. 1.370.000 kr.  

Vi har et økonomisk efterslæb på udgifter til opsigelser af pædagogmedhjælperne samt 

manglende dækning af eftervideruddannelser, der ikke er gennemført (3 x 150.000 kr.) 

Derudover er det et stort ønske fra medarbejderne, at vi investerer yderligere i PC´er. Det 

ønskes at vi anvender ca. 400.000 kr. på nye PC ´er.  

 

Skolebestyrelsen tilslutter sig ønsket om investeringen i nye PC’ere. 

 

5. Drøftelse af brugertilfredshedsundersøgelsen (30 minutter)  
Drøftelse af fokuspunkter jf. tilsendte materiale.  

Kommunalbestyrelsen har bedt om at få viden om de enkelte skoles indsatser på baggrund af 

undersøgelsen. 

Undersøgelsen er egentlig hvert andet år, men da man ønsker den skal følge Kvalitetsrapporten, så 

laves der en ny undersøgelse til foråret, så undersøgelsen derfra følge samme år som 

Kvalitetsrapporten. 

Der ønskes en højere svarprocent. Undersøgelsen bør distribueres til begge forældre, og ikke kun til 

elevernes mødre. Der skal informeres på intra til forældre i perioden op til deadline for besvarelse for 

næste undersøgelse. Propaganda både digitalt og analogt. 

Der ønskes at fokuserer på nedbringelsen af brugen af vikarer. Der hvor vikar er uundgåeligt, så 

ønskes der en øget kvalitet af vikarerne. Kunne det være et punkt på elevrådsmøde? Kunne man bede 

eleverne om at evaluere vikarerne? Tydelige forventninger til de enkelte vikarer. Vikarer der kan 

dække faget rent fagligt. Der kan afvikles kurser for vikarerne. 

Brugen af MinUddannelse bliver intensiveret og skulle gerne gøre, at flere forældre oplever 

forældreinddragelse i det enkelte barns udvikling fagligt og socialt og mere aktiv elevplan. 

En tydeligere kommunikation omkring indholdet i UU, så forældrene er oplyst omkring fagligheden i 

UU.  

Alle afdelinger har fået en Åben Skole ambassadør, som er med til at fremme Åben skole på de 

enkelte afdelinger.  

6. Forældrehenvendelse fra forældrepar i centerafdelingen (15 minutter)  

Der er kommet et ønske fra Henrik og Jette Birkvad om, at dele centerafdelingen og den 

øvrige afdeling Sydby i to P-numre, således at Centerafdelingen får egen afdeling på Parkvej 

109A og den øvrige afdeling Sydby vil være Parkvej 109.  

AB fremlægger forældrenes ønske og forespørgsel. 

 

Skolebestyrelsen ønsker at få et konkret henvendelse med indhold fra Henrik og Jette 

Birkvad, så man kan tage stilling til om de skal inviteres til et kommende 

skolebestyrelsesmøde. 

 



7. Evt.  

Intet 

. 

 


