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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 22. april 2021  

Tidspunkt 18.00 – 20.30  

Sted TEAMs 

Mødeleder Annette B. Andersen 

Fraværende Elisabeth Froholdt 
 

Deltagere Knirke Ullerup 
Maria Sølving 
Mette Abildgaard 
Jacob Kofoed-Hansen 
Annette B. Andersen 
Jane Cargo 
Hanne Matras 
Elisabeth Froholdt 
Mette Nørgaard 
Michelle Grønborg Jensen 
Nils Nørbo 
Stine Balch Sørensen 

 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat Dagsorden er godkendt 
 

2. Orientering 

Sagsfremstilling Orientering om suppleringsvalg til skolebestyrelsen, og en opfordring til, at alle 
forsøger at motivere nye til at stille op til valget.  

Referat • D. 12. maj sendes information ud til forældre omkring valg til 
skolebestyrelsen. 

• D. 25. maj afholdes opstillingsmøde 

• D. 28.maj afgøres om der skal være valg eller fredsvalg 

• D. 31. maj til 11. juni gennemføres valget 
 
Bestyrelsen opfordres til at motivere forældre til at gå ind i skolebestyrelsen enten 
som medlem eller suppleant. 
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3. Orientering 

Sagsfremstilling Økonomi. I Vordingborg Kommune må institutioner som udgangspunkt overføre 3 % 

af budgettet fra et budgetår til et andet. For Kulsbjerg Skole svarer det til ca. 

1.500.000,- kr. Fra budgetåret 2020 til budgetåret 2021 overførte Kulsbjerg Skole ca. 

2.600.000,- kr. Det betyder, at godt 2/5 af overførslen er ikke kommet med i budget 

2021. 

Skoleledelsen er nu ved at finde de konti med overførsler og vurderer, om 2/5 af 

overførslen kan placeres i en ”Dispositionsfond”, hvor der vil kunne tages penge fra til 

ekstraordinære tiltag.  

Referat Det er besluttet, at skolen må overføre 3%, og det betyder, at vi har fået overført ca. 
1.500.000 kr. Dvs. ca. 1 million mindre af overskuddet.  
 
Pga. af det faldende børnetal forventer vi at skulle reducere med 4 stillinger. Pt. 
afventer vi, om der vil være en forflyttelsesrunde. 
 

4. 
 

Gensidig orientering. 

Sagsfremstilling 
 

Orientering: 

• Skoleledelsen 
- Status på skoleårets planlægning.  
- Corona – status – bl.a. kviktest og nye retningslinjer ved positive kviktests. 
- Nyt tag i Stensved. 
- Ansøgning om nedsat timetal godkendt igen i år. 
- Penge fra staten som skal bruges i dette budgetår til ekstraordinære lærings- 

og trivselsinitiativer.  

• Formanden 
- Formandens beretning. 

• Medlemmer 

• Elever 
 

Referat: Skoleledelsen: 

• Vi er i gang med at planlægge det nye skoleår bl.a. teamstrukturen, 
fagfordeling og skemalægning. 

 

• Desuden er vi ved at udarbejde en plan for forberedelsesugerne før og efter 
sommerferien.  

 

• Det er besluttet, at hvis vi har en positiv kviktest, så skal vedkommende i 
første omgang have en PCR-test før en klasse evt. sendes hjem. 

 

• Der er ved at blive etableret nyt tag i Stensved. Der er pt. opsat et stort 
stillads. Der forsøges at tage et hensyn mht. støjgener. 

 

• Vi har ansøgt om nedsat timetal og det er godkendt via Skoleafdelingen. 
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• Skolen har modtaget penge fra staten på ca. 500.000, som skal være brugt 
inden udgangen af 2021. Disse penge skal anvendes som lønkroner, og vi er 
ved at undersøge om pengene kan bruges på eksterne kurser for eleverne.  

 

• Der er desuden et forslag om at købe flere fysiske bøger, hvilket bakkes op.  
 

• Spørgsmål til skolen om, hvordan vi vurderer, at eleverne har fungeret med 
online-undervisning. Det er vores indtryk, at størstedelen af eleverne har 
klaret det godt – vi har modtaget glade og velfungerende elever. 

 

• Vi har også elever, som har været udfordret, hvilket har bevirket, at vi for 
tiden indkalder til mange dialogmøder. 

 

• Det giver et stort boost til undervisning, at lærerne i stor grad kan planlægge 
med to-lærerordning, hvilket kan lade sig gøre pga. den reducerede mødetid.  

 
Formanden: 

• Formanden har holdt møde med de andre formænd for skolebestyrelserne. 
Der blev talt om, at formændene i højere grad gerne vil kommunikere med 
administrationen omkring fx dagsordener/referater fra BUF-udvalgsmøder. 

 

• Det har været en positiv oplevelse at mødes med de andre formænd. 
 

• Tak til næstformanden for inputs til årsberetningen. 
 
Medlemmer: 

• Vordingborg kommune har en konkurrence, som hedder ”Klassedysten”, som 
handler om at gå flest skridt. 

• 7. klasse har vundet ugekonkurrencen, som er et grill- og fiskearrangement. 

• Blandt lærerne i udskolingen opleves en ”omstillingstræthed”. 

• Brobygning – hvad kan både medarbejdere og forældre tage en aktiv del i 
brobygningen mellem klasser og afdelinger? 

• Arbejdsgrupper i skolebestyrelsen – det har været svært at mødes, men der 
er et ønske om at genoptage arbejdet i grupperne. 

 

5.  
 

Beslutning 

Sagsfremstilling 
 

Vi skal fastsætte mødeplan for skolebestyrelsesmøderne for skoleåret 2021/2022. 
Forslag: 
26. august. 
28. september. 
26. oktober. 
25. november. 
11. januar. 
9. februar. 
10. marts. 
7. april. 
11. maj 
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9. juni. 

Referat Dagene er lagt på forskellige ugedage. Ovenstående mødedatoer besluttes, som 

møderække i det nye skoleår.  

6. Orientering 

 

Sagsfremstilling. Partshøringssvar til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forhold til deres ønske om 

styrket kvalitet i Mern.  

Referat Skolen har sendt et partshøringssvar, hvor der redegøres for hvilke tiltag der har 

været gjort, og hvilke nye tiltag der vil træde i kraft i begyndelsen af det nye skoleår. 

Herunder bl.a. fokus på stærk faglige undervisning, forældrekurser, supervision og 

kompetenceudvikling og øget ledelsestid.  

 

Vi afventer svar fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

 

Bestyrelsen beder om en status på Mern afdelingen og opfølgning på 

partshøringssvaret på næste møde.  

 

7. Drøftelse 

Sagsfremstilling Eventuelt 
 

Referat Næstformanden har udarbejdet et skriv om brobygning, som kunne danne 
udgangspunkt for en drøftelse. Formanden sender det videre til bestyrelsen.  
 
Jacob, Mette Nørgaard, Annette og Hanne beslutter at holde et møde inden 
sommerferien med fokus på brobygning.  
 
Highlight til AULA: 
 
Punkt 2+3+4 

 
 
 
 

 Forældrevalgte  

Michelle Grønborg Jensen Jane Kargo Bønnelykke Rode Hanne Matras 
 

Jacob Fosgerau Mette Ræbild Nørgaard Annette Bergiel Andersen 
 

Knirke Bonnie Ullerup 
 

  

 Elevvalgte  
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 (Stensved ) 
Afventer 

 (Mern ) 
Afventer 

 (Nyråd ) 
Afventer 

 Medarbejdervalgte  

Maria Moos Sølving Jacob Kofoed-Hansen  

 Ekstern  

Mette Abbildgaard 
ma@vordingborg-gym.dk 

  

 Sekretariat  

Nils Nørbo Stine Sørensen  

 


