
 

 

 

Referat af Skolebestyrelsesmøde 
 
Mandag den 5. marts 2018 kl. 18.30 – 20.30 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer:  

Elever:  
Medarbejderrepræsentanter: Stine, Heidi, Anne og Lisbeth  

Forældrevalgte: Søren, Anders, Niels og Tonny 

Fra ledelsen: Bo og Annika  

 

Fraværende/afbud: Troels, Søren, Anita, Stine E, Stine. Lena, Rasmus, Henrik, Anton, Caroline, 

Shakur  

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med et nyt punkt 9 – Høringssvar til Styrelsesvedtægten 

 

2. Nyt fra:  

Elever 

Ingen elever tilstede. 

 

Medarbejder 

Der afventes spændt på om der landes en overenskomst. 

Der er gang i fagfordeling og normering. 

 

Bestyrelsen 

Der har været afholdt FRO-møde med lokalpolitikerne omkring skolestrukturen. Politikerne 

er spørgende omkring hvordan skolebestyrelserne oplever de nye skoler. 

Det blev oplevet, at skolebestyrelserne ønsker arbejdsro til de nye skoler, men at politikerne 

ønskede et andet svar, og at man derfor ville spørge forældrene bredere. 

Der var 2 pinde i drøftelserne – øget forældredialog og strukturændring, f.eks. flere skoler 

og/eller nedlæggelse af matrikler. 

 

Ledelsen 

Der har været ansættelsessamtaler til de ledige stillinger, og der blev ansat en ny leder, som 

er startet på afd. Sct. Jørgen den 1. marts. 

Der er fortsat 2 vakante stillinger i ledelsen – 1 på afd. Sjølund og 1 på afd. Sct. Jørgen. De 

slås op her i foråret. 

Skolebestyrelsen er velkomne i Sct. Jørgens Hallen den 13. marts kl. 17.00 hvor hele 

fagfordelingen startes op fælles for Kobberbakkeskolen. 

 

3. D og B: Timefordelingsplanen for 2018-2019 

Der er et ønske om, at historie på 9. årgang tildeles en ekstra ugentlig lektion. Der reduceres 

én lektion i lektiestøtte/faglig fordybelse til at hæve timetallet i historie på 9. årgang. 

 

Der fremsendes ansøgning omkring reducering af timetallet i specialklasserne og 

modtagerklasserne på mellemtrinnet og udskolingen. 



 

4. D og B: Varigheden af kommende møder – Der ønskes af nogen i bestyrelsen 3-4 timers 

møder frem for 2 timers møder  

AB gør opmærksom på, at bestyrelsen skal medtænke at medarbejdernes arbejdstid 

forlænges ved øget møde tid. Derudover skal det medtænkes, at 3-4 timers møder kan være 

udfordrende for eleverne, der i forvejen har været i skole en hel dag op til 7 timer.   

 

Der ønskes møder på 2,5 time ad gangen – fra kl. 18.00-20.30. 

Der ønskes også prioriterede dagsordener, stram mødestyring og et tydeligt årshjul. 

 

5. D: Opfølgning på internatet – Hvad fik bestyrelsen ud af det?   

Udsat til mødet den 20. marts. 

 

6. O: Læringsløftet - Hvordan er status på Kobberbakkeskolen  

Se vedhæftede power point 

7. O: Formanden orienterer vedr. temamøde den 10.januar med overskriften ”Hvad vil vi 

med skolen”  

Udsat til mødet den 20. marts. 

 

8. O, D og B: Vores kantinedrift er blevet omtalt i Sjællandske samt i en mail fra en 

forældre på Sjølund. Der ønskes en orientering om status samt drøftelse af fremtidig 

Kantinedrift  

Det firma der er skrevet om var et firma der lukkede for 2 år siden – før vi blev til 

Kobberbakkeskolen. Det firma der driver kantinerne nu er et fungerende firma med CVR.nr.  

Juridisk afdeling er ved at undersøge om det skal i udbud at drive kantinerne. 

Der skal udarbejdes kontrakt for driften af kantinerne. 

 

9. O, D og B: Høringssvar til Styrelsesvedtægten 

Kommentarer sendes til formanden, som forfatter et høringssvar sammen med 

næstformanden. 

Formandsskabets udarbejdelse af et høringssvar bliver sendt rundt til bestyrelsen og 

kommentering inden høringssvaret bliver afsendt. 

 

Nyt bestyrelsesvalg sættes lige straks i gang efter de gældende datoer i Styrelsesvedtægten. 

 

10. Evt.  

Princippet for forældrebetaling til ekskursioner mm. blev ændret for et par måneder siden. 

 

11. Lukket punkt  
 

 

O = Orientering 

D= Drøftelse 

B= Beslutning  


