
 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
mandag d. 18/1 kl. 18-20 på Teams 

 
Medlemmer:  

Elever: Karoline V. Sørensen 5A (Rønnebæk), Christian B. Andersen 8O (Sct. Jørgen), Angelo C. Hansen SA6 

(Sydby) 

Medarbejderrepræsentanter: Helle Frænde (Rønnebæk), Heidi Sommerstedt-Rasmussen (Sct. Jørgen), 

Lisbeth Hviid (Sydby)  

Forældrevalgte: Anders Tolstrup Mikkelsen, Henrik Bang Andersen, Michael Rasmussen, Per Bredahl, 

Betina Kordoff Mikkelsen, Lizett Plischewski, Andreas Pourkamali, Lena Tina Larsen 

Ledelsen: Klaus da Cunha, Bo Frederiksen 

Referent: Bo Frederiksen 

Fraværende: Anton Nygaard 9C (Sjølund), Stine Marie Schilling (Sjølund), Anne-Kirstine Lindevall  

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

a. Valg af mødeleder, Anders leder dette møde 

 

2. Velkommen til de nye medlemmer af skolebestyrelsen  

a. Kort præsentationsrunde 

 

Nye bestyrelsesmøder præsenterede sig. 

 

3. Status på Corona 

a. Status fra ledelsen 

b. Status fra medarbejderne 

c. Status fra eleverne 

d. Status fra forældrene 

 

Der er fokus på børn og unges trivsel i denne tid. Det virker som om, at fjernundervisningen 

i stort omfang fungerer. Der er nogle få tekniske udfordringer, som vi hjælpes ad med at få 

styr på. Der er nogle fag, især de praktisk/musiske fag, der er lidt udfordrende i det virtuelle 

læringsrum. 

Der er pt. en dialog på skolen om, hvordan vi kan være i dialog med hjemmene omkring 

børn og unges trivsel i de kommende uger hvor der foregår hjemmeundervisning. 

 



Medarbejderne er ved godt mod, selvom afviklingen af virtuel læring er anderledes end 

læring i klasselokalet. Medarbejderne har fokus på at støtte hinanden, og laver nogle små 

sociale ting sammen over teams. 

Medarbejderne oplever, at nødpasningen og undervisningen fungerer rigtig godt. Der er et 

godt samarbejde med afdelingslederne omkring de små udfordringer der opstår. 

 

Eleverne giver udtryk for, at de synes det går godt. Der er nogle tekniske udfordringer, men 

dem får de hjælp med. 

Der er også nogle elever i specialklasserne der møder fysisk frem, som er glade for at de 

kan møde, selvom de fortsat skal overholde de gældende restriktioner. 

 

Forældrene oplever også at det fungerer fint, selvom der er forskellige udfordringer, f.eks. 

9. klasser der er usikre i forhold til eksamen til sommer. Der er også nogle steder man 

begynder at møde en træthed i forhold til fjernundervisningen. 

 

4. Unicef rettighedsskole 

a. Status 

b. Drøftelse 

 

Rettighedsrådene har været samlet i december. Der er dialog om hvordan vi kan skabe de 

gode historier i pressen. F.eks. den gode historie i forhold til hvordan eleverne har været 

involveret etableringen af udeområder på afd. Sjølund. 

 

5. Økonomi og drift 

a. Klaus gennemgår kort div. bilag 

b. Drøftelse 

 

Det forventes at skolen ender med et samlet resultat der går i nul efter dette skoleår. 

Sygefraværet ligger ganske normalt i forhold til den kommunale målsætning. 

 

6. Nyt fra – se det vedhæftede bilag 

a. Elever 

b. Medarbejdere 

c. Ledelsen 

Klaus har haft et møde med de ældste elevrådsmedlemmer i december. Her blev det 

drøftet hvordan eleverne kunne arbejde med en model for, hvordan eleverne kan lave et 

forsøg med at forlade matriklen i elevpauserne. Man er nået frem til en model hvor, at 

årgangene skiftes til at have lov til at forlade skolens matrikel i specifikke elevpauser. Klaus 

drøfter det videre med elevrådene med udskoling (Sydby, Sct. Jørgen og Sjølund). 

 

Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at man skal imødekomme mange forældres ønsker i 

forhold til hvor de ønsker deres barn starter i 0. klasse efter sommerferien. Det betyder 

desværre, at Kobberbakkeskolen og Holmegårdskolen får en 0. klasse mindre, mens Li. 



Næstved Skole og Susåskolen hver får en 0. klasse mere. Anders har som formand skrevet 

til formanden fra Børne- og Skoleudvalget. 

 

d. Forældre 

Da almenklasserne er hjemsendt for tiden, er vandringerne for de elever der er ved at blive 

udsluset fra et specialtilbud til et almentilbud sat i bero, ind til almenklasserne igen er 

tilbage på skolen. 

 

7. Skolebestyrelsens årshjul 

a. Se bilag 

b. Drøftelse 

 

Årshjulet skal drøftes igennem så det er opdateret til skoleåret 2021-2022. 

Mødedatoerne for det kommende skoleårs bestyrelsesmøder kan også aftales – i hvert fald 

de første par datoer i august og september. 

 
8. Princip for nedsættelse af ansættelsesudvalg 

a. Se bilag 

b. Drøftelse og beslutning 

 

Godkendt 

 

9. Tilbagemelding vedr. dialogmøderne 

a. Nedsættelse af en lille hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som vil lave et brev 

 

Arbejdsgruppen består af Andreas og Anders. Lizett læser arbejdsgruppens udkast igennem 

og kommenterer på det. 

 

10. Formandsskifte 

a. Som Anders fortalte i november, flytter han og familien til Haslev april 2021 

b. Overvejelser om ny formand 

 

Det er drøftet hvad det vil sige at være formand for skolebestyrelsen. 

Det er vigtigt for formanden at få meldt ud i god tid, at han træder ud af skolebestyrelsen 

til april, så alle kan gøre sig tanker om man ønsker at blive formand når der skal 

konstitueres et nyt formandskab. 

 

11. Evt.  

 

Kunne man forestille sig, at man tager næste dialogmøde med forældrene gennem 

teams/zoom eller et andet virtuelt rum? 

Dette drøftes som punkt ved det kommende skolebestyrelsesmøde. Her drøftes også hvilket 

tema der skal være på dialogmøderne mellem skolebestyrelsen og forældrene. 


