
 

 

 

Referat af Skolebestyrelsesmøde 
 
Torsdag den 30. november 2017 kl. 18.30 – 20.30 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer:  

Elever: Ingen elever deltog 

Medarbejderrepræsentanter: Stine og Heidi 

Forældrevalgte: Niels, Henrik, Tine, Søren, Rasmus, Stine E. og Tonny  

Fra ledelsen: Bo og Annika  

 

Fraværende/afbud: Anders, Tine, Lena, Troels, Anita, Anne, Stine L., Lisbeth 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt – men punkt 3 er udsat til bestyrelsens møde i december. 

 

2. Nyt fra:  

Elever 

Ingen 

 

Medarbejder 

Den nye leder på afd. Rønnebæk er kommet godt i gang. 

Der er ansat en ny musiklærer på afd. Rønnebæk. 

På afd. Sct. Jørgen er glade for sin midlertidige ledelse (Bo og Carsten), og glæder sig til 

den nye leder Kim starter. 

På afd. Sjølund har Hans sagt sin stilling op. 

 

Bestyrelsen 

I forbindelse med kommunalvalget har Skolebestyrelsesformændene udarbejdet en udtalelse 

der har været bragt i Sjællandske. 

 

Ledelsen 

Annika har løbende forsøgt, at orientere skolebestyrelsen løbende skriftligt omkring 

væsentlige sager. 

Hans har sagt sin stilling op på afd. Sjølund. Der bliver lavet et stillingsopslag til besættelse 

1. marts 2018. 

Morten der var ansat til at starte som en af de 2 nye ledere til afd. Sct. Jørgen til januar, 

starter ikke alligevel, da han tiltræder en stilling i Holbæk som skoleleder. Der lavet et nyt 

stillingsopslag til besættelse 1. marts 2018. 

 

3. Status på vikartimerne i klasserne ved MR  

 

Udsat til mødet i december. 

 

 

 

 



4. Internat 2. feb. – 3. feb.  

Skoleårets planlægning er et af de store områder i foråret, der skal behandles.  

Derfor vil formanden og skoleleder foreslå, at vi tager på et internat sammen med MED-

udvalget, hvor vi drøfter prioriteringer i forhold til økonomi og pædagogik. 

 

Skolebestyrelsen er enige i behovet for et fællesinternat mellem skolebestyrelse og V-MED. 

Internatet skal også bruges på at drøfte visioner for Kobberbakkeskolen. 

 

Internatet skal være velforberedt og styret, så oplæg og drøftelser kan blive skarpe. Annika 

kommer med et foreløbigt oplæg til det kommende skolebestyrelsesmøde i december. 

Medlemmer af skolebestyrelsen sender input til indholdet til Annika. 

 

5. Princip-justeringer, herunder drøftelse af følgende principper  

 

Princip for fællesarrangementer i skoletiden 

Bestyrelsen ønsker at Center for Dagtilbud og Skole (CDS) laver en samlet udmelding til 

kommunens skoler, om CDS’ tolkning af, at skolerne ikke må afvikle endagsture ved hjælp 

af medfinansiering fra forældrenes klassekasser. 

 

Princippet er godkendt. 

 

Ansættelsesudvalg 

Princippet tilføjes følgende: 

 

Det tilstræbes, at samtalerne ikke påvirker undervisningen. 

 

Fra Erna: 

06.12.2016 

I forbindelse med SAO projektet er det besluttet,  

 

· at der kun må være 2-3 personer i ansættelsesudvalget. Dette gælder for lønnede 

medarbejdere. Forældre- og skolebestyrelsesmedlemmer samt andre repræsentanter kan 

deltage i ubegrænset antal.  

Der skal være hovedvægt af medarbejderrepræsentanter, da ledelsen har den endelige 

beslutningskompetence. 

Det er også besluttet, at de almindelige regler om paritet (lige mange medarbejdere og 

ledere) i ansættelsesudvalget ikke gælder for ansættelsesudvalg vedr. lederstillinger. 

 

Ordensregler 

 

Princippet tages op på det kommende internat. Troels udarbejder et oplæg dertil. 

 

6. Evt.  

 

Kunne Kobberbakkeskolen være ambassadørskole omkring arbejdet om trivsel/mobning 

gennem Red Barnet. 


