
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 
 
Torsdag den 24.maj 2018 kl. 18.30 – 20.30 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer:  

Elever: Anton, Caroline, Shakur,   

Medarbejderrepræsentanter: Stine, Heidi, Troels, Anne, Søren og Lisbeth  

Forældrevalgte: Henrik, Søren, Anders, Anita, Anne, Stine, Rasmus, Lena, Niels, Stine E og 

Tonny 

Fra ledelsen: Bo og Annika  

 

Fraværende/afbud: Eleverne 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt – Nyt punkt 5. Eksisterende punkt 5 rykke til punkt 6. 

 

2. Nyt fra:  

Elever 

Intet 

 

Medarbejder 

En klasse på afd. Rønnebæk har vundet en tegnekonkurrence. 

Uglebro orienterer at der er harmoni på afdelingen. 

En 5. klasse fra Sydby har vundet Naturfags Marathon. 

Sjølundsbandet har været på besøg på de andre afdelinger og har holdt koncert. 

Nye ledere på Sct. Jørgen Jan og Lotte, og det går rigtig godt. 

Der er fokus på, at de mundtlige prøver er nært forstående, ligesom sidste skoledag for 9. 

klasserne også er lige om hjørnet. 

 

Bestyrelsen 

Der har været FRO-møde på Rønnebæksholm. Slides er sendt rundt. Det handlede om 

høringsfase 2 i strukturevalueringen. 

Formanden har modtaget en mail fra et forældreråd omkring det princip der handler om 

forældrebetaling. Man ønsker der bliver åbnet op for muligheden for, at forældre via 

klassekasser kan bidrage til ekskursioner mm. Dette sættes på som punkt til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Ledelsen 

De skriftlige prøver på afd. Sydby har været gennemført med succes, og stor elev fremmøde. 

Høringssvaret til fase 2 i strukturevalueringen skal vi være skarpe på at få sat i en god 

proces tidligt. 

Skoleårets planlægning er godt i gang. 1. skemaudkast til medarbejderne, og skemaerne 

kommer på det kommende skolebestyrelsesmøde. 

 

 

 



3. D og B: Elevrelaterede udgifter på afdelingerne samt SFO og tekniskservicebudget 

Afdelingsleder samt administrativ og SFO-leder fremlægger budgetter. 

 

De enkelte afdelingers budgetter er blevet drøftet, men de godkendes ikke i deres nuværende 

prioritering, og skal derfor fremlægges på det kommende skoleår.  

Skolebestyrelsen ønsker at budgetterne har været drøftet med medarbejderne på de enkelte 

afdelinger. 

Skolebestyrelsen ønsker at alle de ansvarlige ledere der har udarbejdet et budget for deres 

afdeling fremlægger budgettet for skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen er ikke tilfreds med at 

nogle afdelingsledere ikke deltog – det ønsker man på det næste bestyrelsesmøde. 

 

4. O, D, B: Valgfag på Sjølund 

Udsat til næste bestyrelsesmøde. 

 

5. Skolebestyrelsens årshjul 

Udkastet er godkendt. Skolebestyrelsen betragter årshjulet som dynamisk, så det løbende kan 

rettes til. 

 

6. O og D: høringssvar vedr. strukturevaluering og proces. Henrik orienterer  

Bestyrelsen synes ikke de har fået inddraget de resterende forældre og elevråd på skolen godt 

nok i dialogen om høringssvaret i fase 1 i strukturevalueringen. 

Skolebestyrelsen overvejer hvordan de kan få inddraget alle forældre i dialogen omkring fase 

2 i strukturevalueringen. 

 

7. Evt.  
 

O = Orientering 

D= Drøftelse 

B= Beslutning  


