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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 25. november 2021  

Hvis der er nogen, som har behov for at deltage i mødet online, vil jeg bede jer give 
mig besked, så sender vi et link. 

Tidspunkt Rundvisning på Stensvedafdelingen fra klokken 17.30 – til klokken 18.00 

Mødet starter klokken 18.00 – 20.00  

Sted Stensved – 9. C´s klasselokale 

Mødeleder Annette Andersen 

Fraværende Hanne Matras 
Kaya Sofie Emtoft Morgan  
Ásta Elisabeth Kristinsdottier  
 

Deltagere Forældrerepræsentanter 

• Knirke Ullerup 

• Annette B. Andersen 

• Hanne Matras 

• Gert Tonny Larsen 

• Karina Rasmussen 

• Michelle Grønborg Jensen 

• Jane Kargo Rohde 
 
Suppleant 

• Jacob Andkjær Christensen 
 
Personalerepræsentanter 

• Jacob Kofoed-Hansen 

• Maria Sølving 
 
Ekstern repræsentant 

• Mette Abildgaard 
 
Elevrepræsentanter 

• Kaya Sofie Emtoft Morgan – elevrådsformand 

• Ásta Elisabeth Kristinsdottier – næstformand 
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Skoleledelsen 

• Stine Balch Sørensen 

• Nils Nørbo 

• Christian Jørgensen 
 

Ved skolebestyrelsesmødet i juni besluttede bestyrelsen, at suppleanter også 
indbydes til møderne.  
 

 

Dagsorden  
 

Klokken 17.30 – 
18.00 

Rundvisning. Vi mødes ved døren ind til administrationen 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat Dagsorden er godkendt. 
 

2. Orientering 

Sagsfremstilling Fra klokken 18.00 til klokken 19.00 afholder vi temamøde om udskolingen med 
særligt indbudte medarbejdere. 

- Film om udskolingen, der er lavet i forbindelse med den kommende 
brobygning fra 6. til 7. årgang.  

- Nils introducerer til udskolingens formål. 
- Christian fortæller om organiseringen af udskolingen i Stensved. 
- Lærer Pernille Miertz fortæller om 7. klasse og valgfag, brobygning, 

volleyturnering, juledagene, mm. 

- Lærer Karina Fosgerau fortæller om naturfagene og 8. årgang, UU - 

vejledning, brobygning, teknologiforståelse, lejrskolen, fælles naturfagsforløb, 

mm. 

- Lærer Maria Sølving fortæller om holddeling i matematik, DM i fagene 

terminsprøve, Masterclass, eksternt samarbejde, trivsel, mm. 

- Lærer og trivselscoach Niels Frank Christensen fortæller om fortæller om 
coachfunktionen og andre sikkerhedsnet for særligt sårbare elever.  

Der kan stilles spørgsmål undervejs.  

Referat Christian fortæller om organisering i udskolingen. Bl.a. at fagene dansk og matematik 
er parallellagt, så der kan etableres holddeling.  
 
Lærerne har fælles forberedelse hver mandag, hvor bl.a. holddelingen planlægges i 
fællesskab. 
 
Der vises en præsentationsfilm af udskolingen på Kulsbjerg Skole.  
 
Se filmen via dette link: 
https://www.skoletube.dk/e/afc61a91ca18f52de4b3c81258807313/1?fbclid=IwAR2O
1z6n6g9f4V6kGdetR6S7iLdPODv7fTMlWbpb90uU-P4bnWF2i1C0HKs 
 
 

https://www.skoletube.dk/e/afc61a91ca18f52de4b3c81258807313/1?fbclid=IwAR2O1z6n6g9f4V6kGdetR6S7iLdPODv7fTMlWbpb90uU-P4bnWF2i1C0HKs
https://www.skoletube.dk/e/afc61a91ca18f52de4b3c81258807313/1?fbclid=IwAR2O1z6n6g9f4V6kGdetR6S7iLdPODv7fTMlWbpb90uU-P4bnWF2i1C0HKs
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7. årgang: 
Lærer Pernille fortæller om 7. klasse bl.a. om brobygningen fra 6. klasse til 7. klasse, 
og om hvordan 7. klasserne introduceres til hinanden. I 7. klasse skal eleverne vælge 
et valgfag og mange elever går også til præst. Der samarbejdes med ZBC. 
 
Der er i løbet af året flere arrangementer på tværs af alle udskolingsklasser fx 
motionsdag, julefest og volleyturnering. 
8. årgang: 
Lærer Karina fortæller om 8. årgang, som starter med en fælles tur til Avnø. På 8. 
årgang samarbejdes der meget med skolens uddannelsesvejleder, som bl.a. 
planlægger en uddannelsesdag, hvor der kan ”snuses” til forskellige uddannelser.  
 
8. årgang deltager i DM i fagene, og det er også en tradition, at 8. årgang er ”Med 
skolen i biografen”. 8. klasserne står normalvis for planlægningen af julefesten, som 
de går meget op i. 
 
I uge 6 arbejdes der med et materiale fra Sex og Samfund, som ét af de timeløse fag.  
 
Eleverne deltager i filmfestivalen ”Die Asta”, hvor der arbejdes med film på mange 
forskellige måder. På 8. årgang er der også tradition for at tage på lejrtur.  
 
Der afvikles terminsprøver, som er en god forsmag på, hvad det vil sige at gå til en 
skriftlig prøve. Det foregår på den præcis samme måde, som hvis de var til den rigtige 
prøve, og derfor en god læring for eleverne. 
 
Vi har et samarbejde med ZBC om bl.a. teknologiforståelse.  
 
Som noget nyt er der lavet et tilbud om en studiecafé for hele udskolingen. Her kan 
de få hjælp til lektierne efter skole.  
 
9. årgang: 
Hen over året skal 9. årgang til en række kulturelle arrangementer.  
 
Vi har et samarbejde med STX, hvor der nørdes med matematik og engelsk. Et forløb, 
som eleverne får meget ud af.  
 
Vi har to dage, hvor der er brobygning til ungdomsuddannelserne. 9. årgang deltager 
også i konkurrencen ”DM i fagene”, hvor de skal deltage i minimum ét fag. Vi har de 
sidste år haft ca. 10 elever, som er gået videre til finalen i Århus.  
 
I udskolingen arbejder vi med ”læringstavler”, hvor eleverne sammen løser de faglige 
opgaver ved store tavler. En god måde at få eleverne til at tale sammen om 
opgaveløsningen. 
 
Se hvordan det virker i praksis via dette link: 
https://www.dmskoleudvikling.dk/artikel/kulsbjerg-skole-2019-vordingborg 
 

https://www.dmskoleudvikling.dk/artikel/kulsbjerg-skole-2019-vordingborg
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I uge 44 har vi terminsprøver, så eleverne får lov til at afprøve sig selv i en 
prøvesituation.  
 
I uge 45 er eleverne i praktik, og i den uge planlægges et brobygningsforløb for de 
kommende 7. klasser.  
 
Der bruges også meget tid på UU-vejledning. I uge 50 arbejdes med projektopgaven 
bl.a. ved at være på et kursus på Vordingborg Bibliotek.  
 
Vi får besøg af unge mennesker fra ungdomsuddannelserne og der er også besøg fra 
SSP.  
 
I foråret øves der til de skriftlige og mundtlige prøver, som afvikles i maj og juni 
måned. Det er en blanding af bundne og udtræksfag. 
 
Sidste skoledag fejres med et fælles arrangement for 9. klasserne.  
 
Der tales om, at det er vigtigt at holde et informationsmøde, som er nærværende for 
forældrene og hvor de får information om udskolingens forskellige aktiviteter.  
 
Trivselscoach: 
Trivselscoach Niels fortæller, at Vordingborg kommune i 2012 besluttede at 
etablerede stillinger som trivselscoach på de fem hovedskoler. Det handlede bl.a. om 
at nedbringe elevfravær, optimere antallet af uddannelsesparate elever, og forbedre 
trivslen blandt eleverne.  
 
Trivselscoachen varetager bl.a SSP-funktionen, og samarbejde med psykologer, 
vejledere, sagsbehandler, forældre, ungevejleder, sundhedsplejerske, politi mm. 
 
Trivselscoachen arbejder på alle tre afdelinger og med elever fra alle klassetrin. Der 
kan også arrangeres hjemmebesøg. 
 
Trivselscoachen afholder en undervisningsdag for 5. og 8. klasse, hvor forældrene 
inviteres om aftenen for at følge op på de ting, som eleverne har lært om fx social 
pejling.  
 
Omdrejningspunkterne for trivselscoachens arbejde er omsorg, trivsel og tryghed for 
skolens elever.  
 
Det nævnes, at der bør tænkes over en model, hvor elever på Mern og 
Nyrådafdelingerne også får mulighed for at henvende sig direkte til Niels. 
 

3. Orientering 

Sagsfremstilling Status på handleplansarbejdet vedr. Mernafdelingen Den handleplan vi har sendt til 

forvaltningen, er vedlagt. Når forvaltningen har godkendt handleplanen, skal den 

senest den 26. november sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 
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Referat Handleplanen er sendt til Undervisningsministeriet og det er sket i et tæt samarbejde 
med skoleafdelingen i kommunen. 
 

4. 
 

Orientering 

Sagsfremstilling 
 

Maria orienterer om skolens nye testplan. 

Referat: Dansk og matematikvejlederne har i fællesskab udviklet en testplan for Kulsbjerg 
skole. Det er en oversigt over, hvilke tests der tages på de enkelte klassetrin. 
 
Testene følges op med klassekonferencer, hvor vejledere og faglæreren mødes til en 
drøftelse af data og klassetrinets opmærksomhedspunkter. Konferencen danner 
grundlag for lærerens videre planlægning af undervisningen for den enkelte elev. 
 
Lærerne har taget godt imod testplanen og sparringen med vejlederen på de 
efterfølgende klassekonferencer. 

5. Orientering 

Sagsfremstilling Gensidig orientering: 

• Elever 

• Skoleledelsen 
- Medarbejdere 
- Corona fra skal-tiltag til bør-tiltag 
- Hurtige knallerter 

• Formanden 

• Øvrige forældrevalgte 

• Personalerepræsentanter 

• Ekstern repræsentant 
 

Referat Skoleledelsen: 
Vi har ansat to nye lærere og har pt. to stillingsopslag til pædagoger. 
 
Vi ser næsten hver uge smittede elever og forældre på de tre afdelinger. Alle 
nærkontakter informeres via AULA. 
 
Skoleklubberne er blevet bedt om at opdele eleverne på bedste vis.  
 
Skolen tilbyder alle medarbejdere en influenzavaccine. 
 
Formanden: 
Foreslår bestyrelsen at læse en artikel i fagbladet ”Folkeskolen”, som handler om 
tilsynet i Mern. 
 
Link til artiklen: https://www.folkeskolen.dk/1882733/vi-goer-det-bedste-vi-kan 
 
Forældre i Mern har besluttet at oprette en lektiecafé i samarbejde med lokalforum. 
Det bakkers der op om.  
 

https://www.folkeskolen.dk/1882733/vi-goer-det-bedste-vi-kan
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Annette er en del af en forældre dysleksigruppe og fået kontakt til Lions, som har 
interesse i at bakke op om gruppens arbejde.  
 
Øvrige forældrevalgte: 
Skolens hjemmeside bør redigeres med de nye navne på bestyrelsesmedlemmer. 
Desuden ønske om et punkt omkring evaluering af skolefotografen. 
 
Personalerepræsentanter: 
Vi har fokus på corona ved bl.a. ikke at blande elever fra de forskellige årgange. Vi har 
aflyst fælles arrangementer.  
 
Mange elever bliver testet to gange om ugen på skolen.  
 
Der er blevet brugt 300.000 på møbler og udsmykning af udskolingen. Vi har bl.a. 
indkøbt folier til dørene, og det hele skal understøtte elevernes læring.  
 
 
Ekstern repræsentant: 
Den store uddannelsesaften blev aflyst pga. Corona, og det er rigtig ærgerligt.  
 

6. Drøftelse 

Sagsfremstilling Kommunikation – status på arbejdet i arbejdsgruppen 

Referat Dette punkt udsættes til næste gang. 

7.  Beslutning 

 - Udkast til nyt princip vedr. lejrskoler vedlægges til drøftelse, evt. rettelser 
og beslutning. 

Referat Dette punkt udsættes til næste gang. 

8. Orientering 

 Status vedr. forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen frem til sommerens nyvalg.  

Referat Dette punkt udsættes til næste gang. 

9. Orientering 

 Eventuelt 

Referat  

 
 
 
 

 Forældrevalgte  

Michelle Grønborg Jensen Jane Kargo Bønnelykke Rode Hanne Matras 
 

Gert Tonny Larsen 
 

Karina Rasmussen 
 

Annette Bergiel Andersen 
 

Knirke Bonnie Ullerup 
 

Jacob Andkjær Christensen, 
suppleant 
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 Elevvalgte  

 Kaya Sofie Emtoft Morgan 
 

Ásta Elisabeth Kristinsdottier  

 Medarbejdervalgte  

Maria Moos Sølving Jacob Kofoed-Hansen  

 Ekstern  

Mette Abbildgaard 
ma@vordingborg-gym.dk 

  

 Sekretariat  

Nils Nørbo Stine Sørensen  

 


