
KULSBJERG SKOLE ÅRSBERETNING 2019 

 
 

På skolebestyrelsens vegne kommer her en kort beretning af hvilket arbejde 

bestyrelsen har beskæftiget sig med i år 2019. 

Bestyrelsen har arbejdet aktivt, bidraget til udarbejdelse af principper, 

høringssvar til Kommunalbestyrelsen, deltaget i dialogmøder på tværs af 

kommunens skoler med BUF-udvalget, holdt tilsyn og samarbejdet positivt og 

konstruktivt. Tak til bestyrelsesmedlemmerne for samarbejdet i og omkring 

Kulsbjerg Skole, samt til ledelsesteamet. 

 

 

FAKTA OG NØGLETAL 

 

 Budget 

 Der budgetlægges for 51.165.000 kr. på Kulsbjerg Skole  

 

Medarbejdere fordelt på 4 grupper  

- 67 lærere  

- 27 pædagoger  

- 4 administrative incl. administration af daginstitutioner  

- 5 ledere  

 

Elever Kulsbjerg Skole har i 2019 haft 695 elever i alt, fordelt med 77 
elever i Mern afdelingen, 186 i Nyråd afdelingen og 432 i Stensved 
afdelingen.  



- Mern afdelingen, indmeldt 6 børn og udmeldt 8 

- Nyråd afdelingen, indmeldt 6 børn og udmeldt 7  

- Stensved afdelingen, indmeldt 22 børn og udmeldt 31  

Skoleskiftere er et opmærksomhedspunkt for arbejdet i skolebestyrelsen.  

Generelt er elevtallet faldende i Kulsbjerg Skoles skoledistrikt.  

 

Elevfravær.  

- Sygefravær 2,86 %  

- Lovligt fravær 1,24 %  

- Ulovligt fravær 0,99 %  

- Elevfravær i alt 5,02 % 

  

Personalets fravær og personaleomsætning 

 - Fravær personale 4,9 %  

- Personaleomsætning, 11 fratrådte, 13 tiltrådte 

  



 

Temaer i bestyrelsen. 
 

 

Faglig og økonomisk bæredygtigt skolevæsen. 

Kulsbjerg skole har haft besøg af BUF udvalget den 25. september 2019, tema 

Dialogen omkring et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen, 

hvor vi sammen fremlagde Kulsbjerg Skoles tænkning omkring emnet. Et af 

Kulsbjerg Skoles store forcer er holddannelse på tværs af årgange. Især på 

Mern Skole afdeling er dette praktiseret grundet de vage nedadgående tilgange 

af elever. 

Holddannelse er det bærende princip i organisering af eleverne i undervisning – 

dette for at tilgodese den enkelte elevs faglige og sociale udbytte i læringen. 

Differentieret undervisning (1993 loven) praktiseres således også gennem 

holddannelsen.  Holddannelse/samlæsning organiseres stadig mere konsekvent 

med planlagte/skemalagte emneuger på fase, 3.-4.årgang, hele skolen. • 

Fordybelsesdage herunder traditioner • Morgensamling. • Faseundervisning. 

(Idræt, understøttende, hold m.m.) • ”Toklasses-hold”. ( f.eks. O. klasses 8 stk. 

elever og 1. klasses 12 stk. elever). • Samarbejde i lokalområdet fx jul med 

Borger- og Håndværker Foreningen, plejehjemmet og landsby-app. Udefra 

kommende forhold der har indflydelse på organiseringen af undervisningen: • - 

kompagnon-undervisning i musik. • - svømmeundervisning. • - haver til maver. 

• - samarbejde med Vordingborg bibliotek ( bookbites og macher-space 6. 

årg.). • - åben skole generelt. • Udbygge og udvikle samarbejdet med 

daginstitutionerne ( Kalvehave – og Mern Børnehus – startende med øget 

brobygning med ”skolegruppen”). 

 

 

Mål og indholdsbeskrivelse for skoleklubber  

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoleledelser, medarbejdere i 

skoleklubber og TR og forvaltningen, har udarbejdet forslag til nye mål- og 

indholdsbeskrivelser for skoleklubberne, jf. 0-18 års udvalgets beslutning. Vi har 

lagt os op ad bekendtgørelsen og har fået inspiration fra Mette Høgh Stæhr 



(Absalon), som fremlagde sit og Trine Ankerstjerns arbejde med Grundlag for 

pædagogfaglighed i fritid og skole på et af arbejdsgruppens møder. 

Skolebestyrelsen er kommet med udtalelser til Udvalget for Børn, Unge og 

Familie, og videre til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati før de 

endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen. I sagsfremstillingen har vi, i 

overensstemmelse arbejdsgruppens ønske, lagt op til at mål- og 

indholdsbeskrivelserne skal godkendes hvert andet år. Derfor har vi også i 

sagsfremstillingen forslået, at ”der lægges op til, at kommunalbestyrelsen 

delegerer kompetence til fremover at træffe beslutning om godkendelse af mål- 

og indholdsbeskrivelser til Udvalget for Børn, Unge og Familie, og at 

skolebestyrelserne fortsat gives ret til udtalelse forud for udvalgets endelige 

godkendelse,” - så bliver sagsgangen ikke helt så lang fremadrettet. 

 

 

Trivselsundersøgelse: 

 Trivselsundersøgelsen, SSP, skolens trivselsstrategi og bedre skolemiljø for 

alle. Dette er et skriv til alle skoler i Vordingborg Kommune, hvor skolerne er 

inviteret ind i det kommunale forebyggende samarbejde og er velkommen til at 

lade sig inspirere af SSP Læseplan. Den understøtter Folkeskolereformens tre 

overordnede målsætninger: 

- Skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 

- Skolen skal mindste betydningen af social baggrund for de faglige 

resultater. 

- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem 

respekt for professionel viden og praksis. 

Den læseplan for skolernes undervisning i at forebygge misbrug og kriminalitet 

fokuserer på det gode børne-ungdomsliv. Læseplanen er i naturlig forlængelse 

af Vordingborg kommunes børne og ungepolitik, som bygger på målene: 

- At alle børn og unge trives 

- At alle børn og unge udfolder deres potentialer. 

- At alle børn og unge er i med i fællesskaber. 

På Kulsbjerg Skole arbejdes med den i forhold til skolens arbejde med 

trivselsstrategi og Bedre skolemiljø for alle. I SSP-handleplanen arbejdes der i 

praksis i tæt samarbejde mellem skole, politi og SSP, hvor Trivselscoachen er et 

super bindeled i det forebyggende arbejde. Ved den øget bemanding hos politi 



og SSP, har det stor betydning for hurtigt at agere på det forbyggende arbejde, 

herunder bekymringssamtaler mellem den unge, forældre og politi. I disse 

samtaler deltager Trivselscoach, som det gennemgående led. 

 

 

Mobiltelefon princip 

Udarbejdelse af et mobiltelefonprincip har været et punkt på mange 

skolebestyrelsesmøder og princippet har været til dialog blandt elever, lærer, 

pædagoger og forældre (skolebestyrelsen). 

Processen var lang og der er blevet inddraget meget teori og praksis inden 

skolebestyrelsen fik udarbejdet et princip, som blev vedtaget ved afstemning: 

 

Mobiltelefonprincip 

Målsætning: At fastsætte rammerne for hvornår elever må anvende 

mobiltelefon. 

 

Principper: På Kulsbjerg Skole er det ikke tilladt at bruge mobiltelefon, 

når der er undervisning. Ved undervisningens start 

placerer eleverne deres mobiltelefoner i lydløs tilstand i 

deres tasker, hvor telefonerne skal blive indtil 

undervisningens afslutning. 

I særlige tilfælde fraviges princippet af den lærer, der har 

ansvar for den pågældende undervisning. Hvis en elev 

ikke overholder princippet, vil telefonen af hensyn til 

undervisningen bliver midlertidigt inddraget. I gentagne 

tilfælde vil skolens ledelse og forældre blive informeret. 

 

 

 

 

 

 



Forretningsorden for skolebestyrelsen Kulsbjerg Skole – 

vedtaget 2. december 2019. 

 

§ 1 Bestyrelsens formand repræsenterer Kulsbjerg Skole i spørgsmål om 

Kulsbjerg Skole og valg til skolebestyrelsen. 

§ 2 Bestyrelsens opgaver består af (Folkeskoleloven): 

● Fører tilsyn (§ 44, stk.1, 1.pkt) 

● Fastsætte Principper (§ 44, stk. 2) 

- Undervisningens organisering 

- Adgang til at opfylde undervisningspligten. 

- Samarbejde mellem skole og hjem 

- Underretning af hjemmene om elevernes udbytte 

- Arbejdets fordeling blandt det undervisende personale 

- Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden 

- Skolefritidsordningens virksomhed. 

● - Godkender budget (§ 44, stk. 3) 

● Godkender undervisningsmidler (stk. 4) 

● Godkender om voksne skal kunne deltage i folkeskolens 

undervisning (stk.5) 

● Godkender …. Kulturcenteraktiviteter 

● Skolebestyrelsen udarbejder forslag til læseplan 

● Skolebestyrelsen beslutter om der skal oprettes madordning 

● Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse 

 

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter hvert år antallet af arbejdsgrupper, hvor et 

skolebestyrelsesmedlem udpeges som tovholder for arbejdsgruppen. I skoleåret 

2019-2020 nedsættes 2 arbejdsgrupper. 



Brobygning.  Deltagere: Annette, Knirke, Jakob F og Casper. 

Tovholder Annette 

Kommunikation. Deltagere: Morten, Stine og Jacob K. Tovholder 

Morten 

Stk. 2. Tovholder for arbejdsgrupper er ansvarlig for afholdelse af minimum 3 

møder årligt samt være bindeled til skolebestyrelsen ved fremlæggelse af 

orienterings- og beslutningssager til skolebestyrelsens møder. 

Arbejdsgrupperne skal medvirke til idé generering og udvikling og derfor har 

skolebestyrelsen alene beslutningskompetencen. 

Stk. 3 Arbejdsgrupperne består af minimum 2 skolebestyrelsesmedlem hvoraf 

den ene fungerer som tovholder samt minimum 1 repræsentant valgt blandt 

forældrene på alle tre afdelinger, i hhv. indskoling, mellemtrin udskoling, på det 

første forældremøde ved skoleårets start. 

 

§ 3 Bestyrelsen på Kulsbjerg Skole i Vordingborg kommune er bestående af 7 

forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter, 3 

elevrepræsentanter og 1 ekstern repræsentant. Skolens ledelse medvirker som 

sekretær. 

Stk. 1 Til bestyrelsesmøderne kan medarbejdere, forældre, eksterne 

repræsentanter indbydes når der ønskes et givent tema drøftet. 

Stk. 2 Bestyrelsen tilstræber at afholde møde 1 gang mdl. ca. 10 møder og 

møderne afholdes kl. 18.30 – 21.00 der udarbejdes en mødekalender for 

skolebestyrelsen på mødet i april således at møderækken er kendt for alle. 

Stk. 3 Der skal meldes afbud til formanden eller skolens ledelse, hvis et 

skolebestyrelsesmedlem ikke har mulighed for at deltage et møde helst senest 

5 dage før, med mindre der opstår en akut situation. 

 

§ 4 Bestyrelsen vælger hvert år inden for sin midte på det konstituerende møde 

● Formand 

● Næstformand 

● Tovholdere for de nedsatte arbejdsgrupper 



Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter ligeledes hvert år på det 1. bestyrelsesmøde i 

august forretningsorden for det kommende bestyrelsesarbejde. 

 

§ 5 Bestyrelsen afholder mindst 10 møder om året. 

Stk. 1 Formanden fremsender skriftligt dagsorden med 5 dages varsel. 

Stk. 2 Hvis 1/3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer finder det 

nødvendigt, kan formanden indkalde med kortere varsel end de nævnte 5 

dage. 

Stk. 3 tovholdere for arbejdsgrupper sikre at der indsendes punkter til drøftelse, 

orientering eller beslutning til et kommende bestyrelsesmøde senest 10 

hverdage før bestyrelses mødets afholdelse. 

 

§ 7 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder 

§ 8 Det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes senest ved et nyt skoleårs 

start 

§ 9 Det overvejes om der skal laves en forældreforening 

 

 

På skolebestyrelsens vegne 

 

Formand Annette Bergiel Andersen 

 

 

 

 

 

 


