
 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
 
Torsdag den 17. august 2017 kl. 18.30 – 20.30 på afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved  

 

Medlemmer:  

Elever: Ikke valgt endnu 

Lærerrepræsentanter: Stine, Anne, Heidi og Troels 

Forældrevalgte: Anders, Anita, Henrik, Lena, Søren, Rasmus, Tine og Tony  

Fra ledelsen: Bo og Annika  

 

Fraværende/afbud: Stine E. og Stine L. 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden (2 minutter) 

Godkendt 

 

2. Nyt fra:  

Elever 

Ingen elever deltog da der endnu ikke har været valg på de enkelte afdelinger. Elever er 

valgt inden næste møde. 

 

Medarbejder 

Medarbejderne på Sjølund savner viden om deres afdelings budget. 

God start på skoleåret og folk er glade. 

Nyt medlem fra afd. Sct Jørgen – Heidi Sommerstedt-Rasmussen. 

På Afd. Sct Jørgen fylder det, at der skal etableres et ekstra faglokale i musik, 

natur/teknologi og billedkunst. 

På Rønnebæk er man kommet godt i gang. Der er lidt opmærksomhed på hvad der skal ske 

ledelsesmæssigt efter Therese stopper til oktober. 

MinUddannelse har været en udfordring i opstarten, da den har virket meget langsomt eller 

slet ikke i perioder i opstarten.  

 

Bestyrelsen 

Kan der være en mere klar udmelding om åbning i SFO i sommerferien. Hvor er der åbent i 

hvilke uger? 

Der skal være en opmærksomhed på trafiksikkerheden ved afd. Rønnebæk. Rasmus er 

bestyrelsens talerør i denne sag. 

 

Ledelsen 

Tidligere afdelingsleder i U&B de sidste 4 måneder har fratrådt sin stilling. 

Afdelingsleder på Uglebro er sygemeldt pt. 

Der er fokus på hvad der skal til, så vi som lederteam kan stå så stærkt som muligt. 

Vi forventer at have et fuldt ledelsesteam til den 1. januar 2018. 

Kobberbakkeskolen har fået tilført 1 mio. kr. til en skærpet indsats på at nedbringe 

elevfraværet. 



I de kommende år bliver der uddannet flere læse-, matematik- og naturfagsvejledere på 

skolen. Uddannelsen tager 3 år at færdiggøre. 

 

3. Møderække i indeværende skoleår: 

Det er besluttet at der skal være møder på rullende dage.  

Møderækken: 

Tirsdag den 26/9 kl. 18.30-20.30 

Onsdag den 25/10 kl. 18.30-20.30 

Torsdag den 30/11 kl. 18.30-20.30 

Tirsdag den 19/12 kl. 18.00-20.30 

Onsdag den 31/1 kl. 18.30-20.30 

Tirsdag den 20/3 kl. 18.30-20.30 

Onsdag den 25/4 kl. 18.30-20.30 

Torsdag den 24/5 kl. 18.30-20.30 

Tirsdag den 19/6 kl. 18.30-20.30 

 

4. Orientering om resultaterne af afgangsprøverne 2017  
BF/AB fremlægger skolens afgangsprøveresultater. 

9. årgang: 

På det rene afgangsprøveresultat, altså ikke korrigeret for sociale faktorer, så er 

Kobberbakkeskolens gennemsnit steget med 0,3 på de bundne prøvekarakterer. 

10. årgang: 

Andelen af elever med karakteren 02 i gennemsnit i dansk og matematik er steget med 

næsten 4%-point (fra 83,6% til 87,4%) – den kommunale målsætning i 2020 er 87,2%. 

5. Drøftelse af brugertilfredshedsundersøgelsen  

Er sendt til jer alle. Hvordan og med hvilke fokuspunkter ønsker bestyrelsen at arbejde med 

resultaterne?  

Udvalgte fokuspunkter i perioden ind til næste undersøgelse. Både punkter hvor der er en 

pæn score, og punkter hvor der er udviklingspotentiale. 

Lena laver et oplæg til næste møde med de udvalgte fokuspunkter, som skolebestyrelsen 

beslutter ud fra, og vælger de punkter de ønsker at arbejde videre med. 

6. Princip for skolehjemsamarbejde  

Oplæg fra AB med udgangspunkt i det princip vi har.  

Der ønskes en drøftelse med afsæt i skolens faglighedsstrategi.  

Skal princippet ændres, så der afholdes 2 årlige obligatoriske skolehjemsamtaler, eller som 

det er nu 1 årlig obligatorisk skolehjemsamtale og 1 skolehjemsamtale efter behov. 

Princippet fastholdes. 

 

7. Evt.  

 


