
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 
 
Onsdag den 25.april 2018 kl. 18.00 – 20.30 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer:  

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

Forældrevalgte: Henrik, Søren, Anders, Anita, Rasmus, Lena og Tonny 

Fra ledelsen: Bo og Annika  

 

Fraværende/afbud:  

Tine, Niels, Heidi, Stine E, eleverne 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden (2 minutter) 

Godkendt 

 

 

2. Nyt fra (15 min):  

Elever 

Ingen deltagelse af elever. 

 

Medarbejder 

Sjølund har afgangsprøver i den kommende periode, så man håber ikke på lockout. 

Sydby har mistet en afdelingsleder, men Jørn Klemmesen er konstitueret, og det fungerer 

rigtig godt.  

Rønnebæk har valgt ny AMR som er blevet Peter. Der er også afholdt valg til den der skal 

afløse Stine i skolebestyrelsen, og det bliver Helle Frænde. Der vælges ny TR i morgen. 

Der er startet nye førskolelever pr. 1. april. 

Alle afdelinger er godt i gang med næste skoleårs fagfordeling. 

 

Bestyrelsen 

Der har været afholdt formandsmøde – Punkt 4, 5 og 6 på dagsordenen er afledt af dette 

formandsmøde. 

 

Ledelsen 

Familieklassen har været i Go’ Morgen Danmark for et par uger siden. De kommer snart i 

TV2 Øst. 

Fagfordelingen er tæt på at være i hus. 

Leder bliver overflyttet fra Li. Næstved Skole til Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgen. Så nu 

mangler vi at besætte en lederstilling på afd. Sjølund og afd. Sydby, som bliver slået op nu 

med ansættelsessamtaler i juni. 

Ballerup kommune har været på besøg for at lære noget omkring SIAA-klasserne. 

 

 

 

 



3. D og B: Kantinedriften jf. tidligere orientering. Punktet fremlægges af Morten Rand. 

Der ønskes en drøftelse af vores kommende mulige kantinetilbud på Kobberbakkeskolen.  

Der er et ønske fra bestyrelsesmedlem, at følgende fremlægges før beslutning træffes:  

Hvad er de enkelte afdelingers kantiner/køkkener godkendt til i henhold til Næstved 

Kommunes forskrifter på området. Er det modtagekøkkener, anretter køkkener eller 

produktionskøkkener? 

Hvilke typer af ordninger  har de andre skoler?  

Hvilke regler og lovgivning er gældende for kantinedrift i Næstved Kommune, på 

skoleområdet? 

Er salget fra den samlede kantinedrift i Næstved Kommune udbudspligtigt, da Næstved 

Kommune skal opfattes som en samlet enhed? 

 

Vi har fået nogle spørgsmål vedr. kantinedriften, som jeg vil prøve at svare på, samt give jer 

et oplæg til en drøftelse omkring den fortsatte kantinedrift på skolens afdelinger. 

Køkkenet på afd. Sjølund er godkendt til produktion, men jeg har ikke kunne finde en 

godkendelse på afd. Sct. Jørgen eller Sydby. 

Det er har en naturlig ekstra omkostning, at skulle vedligeholde et evt. produktionskøkken, 

da det bl.a. jf. serviceleder Mikael Nielsen bl.a. koster 5.000 kr. pr halve år, at få serviceret 

den opvaskemaskine der er på Sjølund. Mikael vil gerne have, at han kunne bruge disse 

penge på en anden vedligeholdelse af skolen i stedet. 

Den "produktion" som den der har drevet kantinen har lavet, er at der er blevet smurt 

sandwich, varmet kyllingespyd m.m. på afd. Sjølund og Sct. Jørgen.  

Juridisk afdeling har ikke kunne være behjælpelige med, at finde nogen lovgivning for 

kantinedrift på skolerne i kommunen. Da det i sig selv ikke har nogen indflydelse på skolens 

økonomi, men at vi blot facilitere et salg, skal vi jf. indkøbskontoret ikke sende driften i 

udbud. Det er en service vi stiller til rådighed for vores forældre og elever. 

Der har aldrig været lavet en underskrevet aftale om at drive kantinen, blot en mundtlig aftale 

med de tidligere skoleledere, og vi er jf. juridisk afdeling ikke forpligtet til at have en. 

Vi er ikke forpligtet til at opkræve en husleje, men da det har en ekstra omkostning at have 

en produktion og at det samtidig giver kantinen en fordel frem for at det produceres et andet 

sted, ønsker vi klare linjer fra jer. 

Så længe den produktion der foregår udelukkende er til salg på skolen, er der ikke behov for 

at skulle opkræve en leje.  

De andre skoler i kommunen har en del forskellige måder at løse det på. Der er alt fra egen 

kantinedrift med produktion, ansatte og momsafregning. Produktion til skolens børn, og en 

evt. leje af lokaler hvis der skal produceres ud af huset. Levering fra Næstved madservice 

m.m. 

 

Team indkøb & udbud og Juridisk afdeling skal med indover i forhold til 

kravspecifikationerne til en kontrakt for fremtidig drift af kantinerne. 

Der ønskes et tilbud der kan dække kantinedrift/salg på alle afdelinger. 

Udbuddet af produkterne i kantinen skal have en sund profil, og skal overholde en evt. 

sundheds- og/eller kostpolitik i Næstved kommune. Udbuddet skal varieret og skal varieres 

henover skoleåret. 

Der skal være mulighed for at der kan forudbestilles og forudbetales på f.eks. mobilepay. 

 

Morten og Henrik udarbejder et udbudsmateriale med hjælp fra Team Indkøb & Udbud samt 

Juridisk afdeling. 

 

 

 

 



4. D og B: Årshjul ved Henrik Bang Andersen 

Henrik fremlægger et bud på et årshjul således, at der ud fra dette kan drøftes konkret 

indhold og fokusområder 

 

Der ønskes at udarbejde en log for igangværende sager som skolebestyrelsen skal drøfte. 

Lena, Henrik og Anne arbejder på et konkret udkast til årshjulet. 

 

5. D: En god skoledag er afgørende for elevernes trivsel. Men dette kommer kun af 

medarbejderne trives – hvordan kan dette forbedres. Oplæg ved Henrik Bang 

Andersen. 

 

Skolebestyrelsen ønsker konkrete drøftelser hvert kvartal hvor trivslen kan styrkes. 

 

6. D: Det ønskes at vikarforbruget reduceres. Oplæg ved Henrik Bang Andersen.  

 

Fokus på vikar har bestyrelsen allerede fokus på, og det er besluttet at bestyrelsen har det på 

som fast punkt 2 gange årligt.  

 

7. Evt.  

 

Valgfag skal godkendes på det kommende skolebestyrelsesmøde. 

 

Der er et ønske fra medarbejderne på afd. Sjølund om at få gjort madkundskabslokalet i stand 

på denne afdeling. Det overholder reglerne omkring sikkerhed, udsugning mm., men det er 

meget gammelt og slidt. 

 

Kommende skolebestyrelsesvalg: 

Anders, Henrik og Lena genopstiller til det kommende skolebestyrelsesvalg. 

Søren og Rasmus overvejer forsat om de ønsker at genopstille til det kommende 

skolebestyrelsesvalg.  

Anita og Tonny genopstiller ikke til det kommende skolebestyrelsesvalg. 

 

Der er et ønske om at få styrket elevernes deltagelse i skolebestyrelsesmøderne. 

 

 

8. Lukket punkt 

 

 

 
 

 

 

O = Orientering 

D= Drøftelse 

B= Beslutning  


