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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 24. november 2020  

Tidspunkt 18.00 – 20.30  

Sted TEAMs 

Mødeleder Annette B. Andersen 

Fraværende Hanne Matras 
Jakob Fosgerau 
Elisabeth Sindet 

Deltagere Annette Bergiel Andersen 
Mette Ræbild Nørgaard 
Knirke Ullerup  
Jane Kargo Rode 
Michelle Grønborg Jensen 
Mette Abildgaard  
Jacob Kofoed 
Maria Sølving 
Bendt Wittrock 
Christian Lemvig Jørgensen 
Stine Balch Sørensen 
Nils Nørbo 

 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat Dagsorden er godkendt. 
 

2. Drøftelse. Udskolings projektet for bedre ungdomsmiljø. 
 

 Afdelingsleder Christian Jørgensen deltager på TEAMs i punktet. 
 

Referat Vi har startet et udskolingsprojekt for bedre ungdomsmiljø. Vi vil gerne forbedre 
vores fælles profil, så vi bl.a. får en god fortælling om at gå i udskolingen på Kulsbjerg 
skole. 
 
Blandt medarbejderne er der blevet arbejdet godt med projektet. Vi har holdt mange 
møder og bl.a. talt om, hvad vi vil gøre andreledes i forhold til vores praksis.  
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Fokus på, hvad vi i dag ikke lykkes godt nok med, og hvad vi konkret vil gøre 
anderledes i fremtiden. Opmærksomhed på, hvilke kriterier vi skal kigge efter i 
forhold til at se en forandring og evalueringen af det. 
 
Nogle af prøvehandlingerne er bl.a. en anderledes holddeling i udskolingen, 
overgangen mellem mellemtrin og udskoling og et forbedret ungdomsmiljø med 
fokus på de fysiske rammer, fællesskab og samarbejde på tværs af årgangene. 
Udskolingen er desuden tilmeldt Skolernes Innovations dag, som forventes 
gennemført inden jul. 
 
Der vil løbende ske en evaluering af prøvehandlingerne, og derudover skal der laves 
en evaluering af holddelingen.  
 
Positive tilbagemelding fra medarbejderrepræsentanterne i forhold til arbejdet med 
projekt ”Bedre ungdomsmiljø”. 
 

3. Konsekvenser ved den nye kommunale IT -strategi.  
 

Sagsfremstilling Hvorledes tænkes udfordrede elever hjulpet bedst muligt efter Ipads i indskolingen er 

gjort til klassesæt på sigt? 

- skolebibliotek 

- skal vi lave en bogindsamling 

- indkøb til fagbøger 

- skal BUF udvalget have en skrivelse 

 

Referat Den kommunale it-strategi handler kort om, at alle børn fra 4. klasse til 9. klasse får 
stillet en pc til rådighed, og indskolingselever får et klassesæt med ipads.  
 
Nils har rettet henvendelse til skoleforvaltningen og spurgt, som vi som skole kan 
supplere med ipads, så vi igen har en 1.1 løsning. Vi forventer at få et svar fra det 
politiske udvalg efter deres møde d. 2/12-2020. 
 
Det vil være en stor økonomiskudskrivning at oprette et skolebibliotek. Vi har netop 
investeret en del penge i fagbøger til indskolingerne på alle tre afdelinger. 
 
Elever som fx er ordblinde skal fortsat stadig have deres egen ipad, som et værktøj 
der understøtter deres læring.  
 
Vi er pt. vant til at anvende ipaden, som et naturligt værktøj i undervisningen, og står 
derfor overfor at skulle udvikle en ny praksis, hvis vi ikke får lov til at indkøbe flere 
ipads.  
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4. 
 

Gensidig orientering. 

Sagsfremstilling 
 

Orientering: 

• Skoleledelsen 
- Ny afdelingsleder Janne Lindhardt Clasen starter den 1.12. 
- Corona 

• Formanden 

• Medlemmer 

• Elever 
 

Referat: Skoleledelsen: 
Ang. Corona, så kan vi mærke, at der nu tages stort hensyn til fx at holde unødige 
fysiske møder.  
 
Vi har både elever og personale hjemme, som er i gang med at blive testet. 
 
Vi glæder os til, at Janne starter som afdelingsleder d. 1/12-2020. 
 
Vi har afholdt jobsamtaler i forhold til to inklusionsstillinger, og ansat to personer, 
som starter d. 1/1-2021.  
 
Vores administrative medarbejder tiltræder en tilsvarende stilling pr. 1/1-2021. 
 
Medlemmer: 
Vi har været heldige, at Nils har givet grønt lys til at indkøbe materialer til 
faglokalerne. Det er vi glade for.  
 
Hvert team er i gang med at arbejde med undersøgelsen af professional kapital og det 
har været en god proces. 
 

5.  
 

Drøftelse.  
Dysleksi / ordblindhed.  

Sagsfremstilling 
 

Kulsbjerg Skole har fået en ordblindekoordinator. Hun har taget initiativ til et 
samarbejde med WizKids https://www.wizkids.dk/skole/ .  
 
WizKids vil gerne have Kulsbjerg Skole til at indgå i et pilotforsøg med henblik på, at 
blive ”Ordblindevenlig skole”. Samtidig er Vordingborg Kommune gået i gang med at 
formulere en strategi for ordblindhed som forventes politisk vedtaget i det nye år.  
 

Referat Vi har som noget nyt i dette skoleår en ordblindekoordinator, som også er ved at 

uddanne sig. Hun har skabt en kontakt til Wizkids, som vi skal samarbejde med 

omkring ordblindhed og bidrage til at gøre os til ”Ordblindevenlig skole” 

 

Vi har store forventninger i forhold til at udvide dette område, og vil fremadrettet 

tildele flere ressourcer til område. 

 

https://www.wizkids.dk/skole/
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Vi skal have opmærksomhed på, hvordan vi hjælper forældrene til at kunne støtte 

deres børn med dysleksi. 

 

Der er ved at blive udarbejdet en dysleksistrategi på forvaltningsniveau, som vi endnu 

ikke kender. Dog er vi som skole selv begyndt at lave nogle tiltag bl.a. vores 

samarbejde med Wizkids og implementeringen af appwriter. 

 

6. Drøftelse 

Skolebod. 

Sagsfremstilling. Slagteren i Stensved som leverede mad til skoleboden, har måtte lukke forretningen i 

forbindelse med Corona. I administrationen har vi forsøgt at finde alternative 

leverandører, det er vi ikke kommet i mål med endnu. Samtidig har vi et ønske om, at 

en fremtidig leverandør, kan levere et sundt, grønt og groft måltid og helst til alle tre 

afdelinger.  

 

Er der nogen i bestyrelsen som kan have en ide til hvad vi kan gøre? 

Referat Vi har nogle lavpraktiske udfordringer, da ingen af vores afdelinger har et 

produktionskøkken.  

 

Der har været taget kontakt til et kantinekøkken i Vordingborg, men som det ser ud 

lige nu kan det ikke lade sig gøre pga. corona-situationen. 

 

Slagteren i Stensved er lukket, og vi hører gerne, hvis nogle kender til andre firmaer, 

som kan levere sund mad til skolen og samtidig håndtere betalingen.   

 

Vi er blevet kontaktet af et firma, som hedder ”skolemad.nu”, som vi vil kigge 

nærmere på. Det samme gælder for konceptet omkring ”Hjernemad”. 

 

Bestyrelsen vil igen kigge på skolens kostpolitik.  

 

7. Ansættelsessamtaler på Kulsbjerg Skole.  

Sagsfremstilling Skoleledelsen har et ønske om, at ansættelsessamtaler kan finde sted i dagtimerne, så 

vi undgår at ansatte får nogle meget lange arbejdsdage.  

 

Vi ønsker en drøftelse af hvordan dette kan foregå, at skolebestyrelsen også får 

adgang til at afgive udtalelse vedr. ansættelserne. Kan det evt. foregå ved frikøb eller 

over TEAMs.  

 

Referat Det kan være svært for medlemmer af skolebestyrelsen at deltage i jobsamtaler i 

dagtimerne.  
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Skoleledelsen vil gerne tage højde for, at medarbejderne ikke skal arbejde efter 

normal arbejdstid. Der tales ind i, om muligheden for at kompenserer i form af tabt 

arbejdsfortjeneste.  

 

Det er rart for bestyrelsen at deltage i samtalerne, og på den måde være med til at 

præge skolens udvikling.  

 

Der er også tillid til skolens ledelse og medarbejdere til selv at kunne ansætte de 

rigtige personer.   

  

8. Drøftelse. 

Sagsfremstilling Eventuelt 

Referat  

• Er det muligt for forældre at skrive til bestyrelsesmedlemmer via Aula? 
 
Det undersøges og vi vender tilbage. 
 

• Feedback på opgaver til elever – er der nogle regler for, hvordan og hvornår 
elever får tilbagemelding på en opgave? 

 
Som udgangspunkt får elever en tilbagemelding på de store opgaver, som de 
afleverer. 
 

• Er der noget nyt om etablering af cykelsti fra Nyråd til Stensved? 
 
Vores borgmester interesserer sig for sagen og har talt med elever på Stensved 
afdelingen om deres oplevelse af at cykle mellem Nyråd og Stensved.  
 

• Reklamefilmen for skolen – status? 
 
Reklamefilmen er færdigproduceret, og vi arbejder på at få filmen på skolens 
hjemmeside.  
 
Info til forældre på Aula 
 

• It-strategi 

• Skolebod 

• Dysleksistrategi 

• Udskolingsprojektet 
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 Forældrevalgte  

Michelle Grønborg Jensen Jane Kargo Bønnelykke Rode Hanne Matras 
 

Jacob Fosgerau Mette Ræbild Nørgaard Annette Bergiel Andersen 
 

Knirke Bonnie Ullerup 
 

  

 Elevvalgte  

 (Stensved ) 
Afventer 

 (Mern ) 
Afventer 

 (Nyråd ) 
Afventer 

 Medarbejdervalgte  

Maria Moos Sølving Jacob Kofoed-Hansen  

 Ekstern  

Mette Abbildgaard 
ma@vordingborg-gym.dk 

  

 Sekretariat  

Nils Nørbo Stine Balch Sørensen  

 


