
 

Referat af ordinært skolebestyrelsesmøde 
onsdag d. 28/10-2020 kl. 18-20  

 
 

Medlemmer:  

Elever: Christian 8O (Sct. Jørgen), Anton 9C (Sjølund)  

Medarbejderrepræsentanter: Helle Frænde (Rønnebæk), Lisbeth Hviid (Sydby), Heidi Sommerstedt-

Rasmussen (Sct. Jørgen), Stine Marie Schilling (Sjølund) 

Forældrevalgte: Anders Tolstrup Mikkelsen, Henrik Bang Andersen, Lena Tina Larsen, Søren Peter Skytte, 

Per Bredahl, Anne-Kirstine Lindevall, Betina Kordoff Mikkelsen 

Ledelsen: Klaus da Cunha, Bo Frederiksen 

Referent: Bo Frederiksen 

 

Fraværende: Michael Rasmussen, Caroline 5A (Rønnebæk), Angelo SA6 (Sydby), Martin Robert Nielsen,  

 

Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

a. Valg af mødeleder 

Betina er valgt som mødeleder. 

Dagsorden er godkendt. 

 

2. Nyt fra 

a. Elever 

Der er et ønske om, at man kan forlade skolens område i frikvarterne. 

Der er et ønske om, at man kan benytte mobil i frikvarterne – også i de yngre klasser. 

 

b. Medarbejdere 

Sydby 

• Vi havde et fantastisk dialogmøde med forældrerådene her på Sydby, der var stor ros til 

skolen og specielt afd., stor ros og tillid til pædagoger og lærere, de syntes der gøres et 

fantastisk arbejde i almindelighed, og her under corona tiderne hvor tingene er meget 

anderledes i særdeleshed. 

• Forældrene er gode til at anbefale Kobberbakkeskolen og specielt Sydby afd. til andre, 

da De syntes den er så fantastisk, derfor er der også en del undren over at når der 

skrives noget negativt om Kobberbakkeskolen i aviserne, så vises hovedindgangen på 

Sydby, når det så er positive historier er det andre afd. der vises. 



• Der savnes lidt at komme ind på afd. nogle forældre har pga. corona aldrig været 

indenfor. Der arbejdes og tænkes ud i noget billed/film information, bl.a. vil SFO'en i 

den kommende tid sætte billeder i forskellige albums, så forældre ser lidt af hvad der 

sker og ser ud. 

• Ellers går det stille og roligt, vi lever med coronaen, overholder regler og forholder os til 

nye, og håber alle det bliver bedre en dag. 

 

Rønnebæk 

• Der er ansat ny afdelingsleder.   

• Sidste dag før efterårsferien gennemførtes en vellykket motionsdag med ændringer ift. 

Corona restriktionerne. Der blev varmet op i faser og på forskellige steder og 

tidspunkter. Løbe ruterne var planlagt, så ingen mødtes på ruten. Der var efterfølgende 

aktiviteter igen opdelt i forskellige zoner, så ingen mødtes på tværs. 

• Der har desværre været ”ubudne gæster” i weekender, der har skræmt vores små 

heste i hestefolden. Vi håber at kunne identificere de pågældende på skolens udendørs 

videoovervågning.  

• Næste onsdag afholdes der møde for forældrerådene på Rønnebæk, hvor to 

medlemmer af bestyrelsen vil være til stede og besvare spørgsmål. 

 

c. Forældre 

Der åbnes for en kombination af, at man sender nyt fra skriftligt inden mødet, eller at man 

kan komme med en mundtlig orientering på mødet. 

 
3. Præsentation af ny afdelingsleder på afd. Rønnebæk, Per Halkjær  

 

Per præsenterede sig selv. Per er 58 år. Han kommer fra Årby skole i Kalundborg kommune, 

hvor han har været leder der de seneste 10 år. Han bor i Slagelse. 

Per har en involverende og humanistisk tilgang, og vil arbejde for et spændende lærings- og 

arbejdsmiljø. Per er begejstret for at skolen arbejder på at Unicef rettighedsskole. 

Per takker for en fantastisk modtagelse på skolen, og føler allerede han er faldet godt til. 

 

4. Budget 2020/2021 

 

Skolens budget er drøftet og godkendt. 

Der er et ønske om at kunne se sidste års budgettal i en særskilt kolonne, så man kan 

sammenligne mellem sidste års budget og dette års budget. 

Det er også drøftet hvordan afdelingsbudgetterne ser ud for dette skoleår. 

Der er i skolebestyrelsen en opmærksomhed på, at der på skolebestyrelsen dialogmøder på 

afdelingerne, er et ønske om opgradering af udeområderne. Der arbejdes på en analyse af 

hvad det vil koste at opgradere udeområderne. 

 

 

 



5. Økonomi og opfølgning 

 

Den økonomiske status er lavet pr. 30/9 og viser et fortsat forbrug på hidtidigt niveau, så vi 

vil lande meget tæt på nul ved årets udgang. På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der 

indikerer, at forbruget i oktober afviger væsentligt fra dette, men den endelige opgørelse 

kan laves før den 5. november. 

 

Bestyrelsen har kun brug for at se oversigten over ind- og udmeldte elever halvårligt 

fremover. 

 

6. Trafikale forhold 

 

Der er lavet observationer og beskrivelser omkring afdelingerne Sjølund og Sct. Jørgen. Der 

er også trafikale udfordringer omkring Sydby. Disse er ikke beskrevet endnu. 

Skolebestyrelsen ønsker, at rette henvendelse til kommunen, for at opnå en dialog om 

trafikale ændringer omkring Sjølund, Sct. Jørgen og Sydby. 

Henrik, Betina og Anne-Kirstine er en arbejdsgruppe der udarbejder en skriftlig 

henvendelse til Center for trafik og ejendomme. 

 

7. Unicef rettighedsskole 

 

Der har været afholdt emneuge i uge 41 omkring elevers rettigheder. 

Der har været afholdt Børnetopmøde. 

Aftalen med UNICEF er underskrevet på alle afdelingerne, og der er udarbejdet en video 

der er lagt på Aula til alle forældrene. 

Der kigges pt. ind i afdelingernes baselinebesvarelser omkring trivsel, og der afvikles 

tryghedssamtaler og tryghedsvandringer på alle afdelinger, hvor man undersøger hvilke 

indsatser der skal skabes, for at øge trygheden og trivslen på den enkelte afdeling. 

 

Forældre der er tilknyttet de enkelte afdelingers rettighedsråd: 

Bettina – Sjølund  

Michael – Sct. Jørgen 

Anders – Rønnebæk  

Lena – Sydby  

 

8. Princip ved fritagelse af valgfag i forbindelse med eliteidræt 

 

Princippet er drøftet og godkendt. 

 

 

 

 

 



9. Kobberbakkeskolens ordensregler 

 

Princippet er drøftet og godkendt. 

Eleverne gav udtryk for at ønske om, at der blev åbnet op for at de ældste elever kunne få 

lov til at forlade skolens område i elevpauserne.  

Skolebestyrelsen ønsker en drøftelse om vi kan få afkortet elevpauserne. 

Eleverne skal tilbage på afdelingerne og have en drøftelse af, hvad det er man gerne vil 

opnå ved at få mulighed for, at forlade skolens område i elevpauserne. 

  

10. Ansøgning om konvertering af UUV til to-voksne-timer 

 

Ansøgningen er drøftet og godkendt. Den fremsendes til Center for Dagtilbud og Skole. 

 

11. Dialogmøder med klasserådene på de fire afdelinger 

 

De har været afholdt på 3 ud af 4 afdelinger. Der har været mellem 9 og 15 forældre fra 

klasserådene. Det har været nogle rigtig gode dialoger mellem klasserådene og 

skolebestyrelsen. Vi mangler at få afviklet på afd. Rønnebæk, som skal afvikles den 3. 

november. 

Flere har givet udtryk for, at de ønsker at stille op til suppleringsvalg til skolebestyrelsen. 

 

12. Suppleringsvalg til skolebestyrelsen 

 

Der sættes et suppleringsvalg i gang, da vi ikke længere har suppleanter til 

skolebestyrelsen, så hvis en forælder træder ud af skolebestyrelsen, er der ikke længere 

end suppleant til at overtage pladsen i bestyrelsen. 

 

13. Evt.  

Der er et ønske om det undersøges, om man kan deltage i skolebestyrelserne virtuelt. 


