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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 9. august 2022  

 

Tidspunkt Mødet er fra klokken 18.00 – 20.00  

Sted Stensved - personalerummet 

Mødeleder Helle Eeg 

Deltagere Forældrerepræsentanter 

• Gert Tonny Larsen 

• Jane Kargo Rode 

• Karina Rasmussen 

• Helle Eeg 

• Kirstine Laustsen 
 
Personalerepræsentanter 

• Maria Sølving 

• Jacob Kofoed-Hansen 
 
Ekstern repræsentant 
 
Elevrepræsentanter 

• Afventer valg 
 

Skoleledelsen 

• Nils Nørbo 

• Stine Balch Sørensen 

• Christian L. Jørgensen 

• Janne L. Clasen 
 

Fraværende • Michelle Grønborg Jensen  

• Jacob Andkjær Christensen  

• Mette Abildgaard 
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Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Referat Dagsorden er godkendt. Dog tilføjes punktet vedrørende drøftelse af årshjulet for 
bestyrelsens arbejde.  
 

2. Godkendelse af handlingsplan. 

Sagsfremstilling I forlængelse af Børne- og Undervisningsministeriets tilsynssag i Mern, hvor Kulsbjerg 
Skole og Vordingborg Kommune blev pålagt at lave en handlingsplan med henblik på 
at styrke trivsel- og læring i afdelingen, er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vendt 
tilbage og beklaget, at de ikke har været opmærksomme på, at handlingsplanen skulle 
godkendes i både skolebestyrelsen og i kommunalbestyrelsen.  
 
Handlingsplanen fremlægges derfor til godkendelse.  
 

Referat Med handleplanen valgte vi at have fokus på at etablere rammer for fælles 
forberedelse for både lærere og pædagoger, så der hver uge er mulighed for at 
forberede og evaluere med kollegaer. 
 
Vores pædagoger har deltaget i et længere kursusforløb hos Absalon om pædagogens 
rollen i skolen 
 
Vi har udarbejdet en testplan for fagene dansk og matematik for at skabe et endnu 
større fokus på elevernes faglige progression. 
 
Vi er ved at reetablere skolebiblioteker på alle tre afdelinger, og har i den forbindelse 
indkøbt en del nye bøger. 
 
Vi har gjort et forsøg med at tilbyde morgenmad til de elever, som ikke har spist 
hjemmefra, og på den måde hjælpe dem til at være mere læringsparate. 
 
Vi har fortsat fokus på at blive en ”Dysleksivenlig skole”, og det er et område, hvor vi 
løfter rigtig meget.  
 
Vi arbejder med at etablere en familieklasse for at styrke forældres rolle i forhold til 
deres børn i skolen. Det har været svært at finde familier, som har lyst til at deltage.  
 
Medarbejdere i Mern har løbende haft supervision i forhold til kerneopgaven 
sammen med skolens inklusionsmedarbejder, hvilket har været en succes.  
 
Alt i alt er handleplanen et godt redskab til forhåbentlig at løfte Mern ud af tilsynet. 
Der er opfølgning på planen med STUK 2 gange om året. 
 
Bestyrelsen har ikke nogen indvendinger og godkender således handleplanen. 
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3. Orientering 

Sagsfremstilling Budgetopfølgning fremlægges på mødet. 

Referat Som det ser ud nu, så forventer vi at gå ud med et underskud på ca. 2. millioner 
kroner.  
 
En af årsager er, at vi har flere elever, som er visiteret til et andet skoletilbud, hvilket 
er dyrt. Desuden er det pt. ikke muligt at afskedige medarbejdere, men vi venter 
derimod på naturlig afgang.  
 
Desuden er børnetallet faldet, hvilket også påvirker skolens økonomi.  

4. 
 

Orientering 

Sagsfremstilling Status for elevbevægelser i skoleåret 2021 – 2022. 

Referat: Bestyrelsen har vist interesse for til- og afgang af elever på Kulsbjerg Skole for at blive 
klogere på, om der er nogle parametre, som vi skal være opmærksomme på fx om 
eleverne flytter til privatskoler.  
 
Gennem de sidste par år har Kulsbjerg Skole haft et stort fokus på negative narrativer 
omkring udskolingen i Stensved, og formået at vende dem til positive fortællinger 
bl.a. gennem en solid brobygningsindsats for 6. klasserne til udskolingen. 
 
Til næste status omkring elevbevægelser medtages informationer om eleverne har 
flyttet adresse indenfor Vordingborg Kommune. 
 

5. Orientering 

Sagsfremstilling Gensidig orientering: 

• Elever 

• Skoleledelsen 
- Status for Kalvehaves indskolings indflytning i Mern. 
- Div. info fra ministeriet: Meddelelsesbog, risikotest for ordblindhed og 

skoleudviklingssamtaler. 
- Mødedage for skolebestyrelsen i skoleåret 2022 – 2023, til orientering for 

nye medlemmer. 
- Kommende høringer: Budget 2023 og overslagsårene, skolestruktur. 
- Status på Nyråd skoleklub, bl.a. udvidelse af legeplads.  

• Formanden 

• Øvrige forældrevalgte 

• Personalerepræsentanter 

• Ekstern repræsentant 
 

Referat Skoleledelsen: 

• Det går godt mht. Kalvehaves indskolings indflytning i Mern. Der er etableret 
nye klasselokaler, så der er plads til alle elever.  

 

• UVM har afskaffet elevplanen og den erstattes med ”Meddelelsesbogen”, og 
vi skal i efteråret finde ud af, hvilken form vi vælger at anvende.  
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• Risikotest for ordblindhed er nu obligatorisk for elever i 0. og 1. klasse. Vores 
dysleksikoordinator samarbejder omkring testen med klassernes lærere. 

 

• Kvalitetsrapporter afskaffes med såkaldt skoleudviklingssamtaler. Hvad det 
præcist kommer til at betyde ved vi ikke endnu. 

 

• Mødedatoer er godkendt.  
 

• Der vil hen over efteråret været en del høringer, hvor bestyrelsen kan give sin 
mening til kende.   

 

• Skoleklubben forventes at flytte lokaler i efterårsferien, og legepladsen 
forventes snart at være færdig.  

 
Forældrevalgte: 

• Kommunikationsudvalget er i gang med at indsamle data fra forældre, elever 
og medarbejdere i forhold til at udarbejde et princip for kommunikation.  

 
Medarbejder repræsentanter: 

• Vi har haft en god skolestart og budt de nye 0. klasse velkommen til vores 
skole.  

 

• Vi har nu et overblik over, hvornår klasserne afholder forældremøder, hvor 
bestyrelsen er meget velkommen til at deltage.  

 

• Nationale test kaldes fra dette skoleår for ”Nationale overgangstest”. 
 

• Mern og Nyråd tager sammen på lejrskole med 6. klasserne til Bornholm.  
 

6. Drøftelse 

Sagsfremstilling Status på elevfravær i skoleåret 2021 – 2022.  
På enkelte årgange er fraværet meget højt. Det er bl.a. fraværsprocenten, der ligger 
til grund for vores tilsynssager. Punktet lægger op til en drøftelse af om der er nogle 
nye tiltage, som kan styrke fremmødet.  
 

Referat Der er et stort fokus på elevfravær fra kommunens side, og vi har i flere klasser et 
stort elevfravær.  
 
Vi afholder skolemøder med forældre, hvis fraværet er for højt, og vil gerne indgå i en 
dialog om, hvordan fraværet nedbringes.  
 
Der er netop udarbejdet en handleplan for elevfravær fra skoleafdelingen side, som vi 
skal forholde os til.  
 
Bestyrelsen ser med bekymring på det store elevfravær i nogle af klasserne på 
Kulsbjerg Skole og er interesseret i at bakke op omkring at nedbringe elevfraværet, og 
vil gerne i dialog med forældrene omkring dette.   
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Vi skal blive bedre til at kommunikere, at skolen er vigtig, og at eleverne går glip af 
læring og det sociale fællesskab i klassen, når de er fraværende. 
 

7. Drøftelse og justering.  

Sagsfremstilling Drøftelse og justering af årshjul for skolebestyrelsen. 

Referat Årshjulet for emner på bestyrelsesmøder godkendes, og kan i øvrigt også justeres i 
løbet af skoleåret.  
 
Vi beslutter løbende at tilføje emner til årshjulet, så det hele tiden udbygges.  

 
 
 
 

 

 

 Forældrevalgte  

Michelle Grønborg Jensen Jane Kargo Bønnelykke Rohde  Jacob Andkjær Christensen 
 

Gert Tonny Larsen 
 

Karina Rasmussen 
 

Helle Eeg 
 

Kirstine Laustsen 
 

  

 Elevvalgte  

  
Afventer valg 

  

 Medarbejdervalgte  

Maria Moos Sølving Jacob Kofoed-Hansen  

 Ekstern  

Mette Abbildgaard 
ma@vordingborg-gym.dk 

  

 Sekretariat  

Nils Nørbo Stine Balch Sørensen  

 

mailto:ma@vordingborg-gym.dk

