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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 10. marts 2022  

 

Tidspunkt Mødet er fra klokken 18.00 – 20.00  

Sted Stensved - personalerummet 

Mødeleder Gert Tonny Larsen 

Deltagere Forældrerepræsentanter 

• Michelle Grønborg Jensen 

• Gert Tonny Larsen 

• Jane Kargo Rode  
 
Personalerepræsentanter 

• Maria Sølving 
 
Ekstern repræsentant 

• Mette Abildgaard 
 
Elevrepræsentanter 
 
Skoleledelsen 

• Stine Balch Sørensen 

• Christian Jørgensen 

• Janne Clasen 
 

Fraværende • Annette B. Andersen 

• Karina Rasmussen 

• Jacob Kofoed-Hansen 

• Nils Nørbo 

• Ásta Elisabeth Kristinsdottier  

• Jacob Andkjær Christensen  
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Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat Dagsorden er godkendt. 
 
Der er tilføjet et punkt under ”skoleledelsen” omkring omklædning til idræt. 
 

2. Orientering 

Sagsfremstilling Nyt materiale om udskolingens årshjul fremlægges på mødet.   

Referat  
Vi har fået trykt en flot brochure, som samler alle de aktiviteter, som der arbejdes 
med i løbet af de tre år i udskolingen. Ideen udsprang af lærernes oplæg på et 
skolebestyrelsesmøde. 
 
Årshjulet er også digitalt, så den kan lægges på vores hjemmeside. 
 
Vi vil dele brochuren ud til nuværende 6. klasser i forbindelse med deres 
brobygningsforløb i Stensved i uge 12. Vi glæder os til at dele brochuren ud til vores 
kommende udskolingselever.  
 
Forslag om at trykke årsplanen i plakatform og hænge den op fx i idrætshaller mm. 
som reklame for vores udskoling.  
 
Drøftelse af, at det kunne være en god idé også at sætte en plakat på både Nyråd og 
Mernafdelingen.  
 

3. Orientering 

Sagsfremstilling Arbejdsgruppen vedr. kommunikation orienterer for status for gruppens arbejde. 

Referat Kommunikationsgruppen fik til opgave at komme med ideer til rammerne for god 
kommunikation. Vi har flere gode ideer til, hvordan man på forskellige arenaer kan 
arbejde med kommunikation fx sammen med elever, forældre, medarbejdere.  
 
Et nyt princip for kommunikation bør skrives ud fra et brugerperspektiv, så man føler 
ejerskab for princippet. 
 
Opmærksomhed på, hvordan vi får fortalt ”Den gode historie” fra Kulsbjerg skole.  
 
Vi beslutter at kommunikationsgruppe arbejder videre med et forslag til princip. 
 

4. 
 

Orientering 

Sagsfremstilling 
 

Ingen medlemmer har meldt tilbage til Nils, om at de ønsker genvalg til bestyrelsen. 

Hvordan tiltrækker vi nye interesserede forældre til skolebestyrelsen? 

Referat: Gert og Karina vil gerne genopstille, og vi ved, at Annette ikke genopstiller. 
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Forslag om at skolebestyrelsen kommer rundt på forældremøderne for at fortælle om 
deres arbejde, og på den måde gøre reklame for bestyrelsesarbejdet.  
 
AULA er den fælles platform for, hvor man kommunikerer med forældre. Flere klasser 
har en Facebookgruppe, hvor der også kan gøres reklame.  
 
Skolebestyrelsen bør også gøre reklame ved direkte at henvende sig til forældre og 
evt. også gennem en plakat. Janne tilbyder at udarbejde et forslag til en plakat, som 
beskriver skolebestyrelses arbejde.  
 
Skolebestyrelsen kan altid kontaktes i forhold til spørgsmål til 
skolebestyrelsesarbejdet.  
 

5. Orientering 

Sagsfremstilling Gensidig orientering: 

• Elever 
- DM i fagene 

• Skoleledelsen 
- Medarbejdere: En lærerstilling i Stensved besat pr. 21.2.22. En 

pædagogstilling i Mern – samtaler den 7.3. Afdelingslederstillingen i Mern 
er ledig fra den 1. april. Der arbejdes på en konstituering. 

- Corona – status. 
- Placering af Klub i Nyråd. 
- Forældrehenvendelser der ikke er i en god tone. 
- Ny professionsaftale for lærerne. 
- Henvendelse omkring omklædning i idræt. 

• Formanden 

• Øvrige forældrevalgte 

• Personalerepræsentanter 

• Ekstern repræsentant 
 

Referat Elever: 
Vi havde 27 elever, som deltog i DM i fagene. 
 
Det var en stor succes, og vi havde en gruppe som blev nr. 3.  
 
Eleverne fra mellemtrinnet viste også stor interesse for arrangementet, og glæder sig 
til at det bliver deres tur, når de kommer i udskolingen. 
 
Skoleledelsen: 
Vi har ansat en ny lærer pr. 21/2-22, som skal være i Stensved og desuden ansat en 
pædagog til Mernafdelingen.  
 
Der arbejdes på at konstituere en ny afdelingsleder til Mern, da Bendt har opsagt sin 
stilling pr. 1/4-22. Skolechefen har besluttet at opdele skolen og daginstitutionen, og 
vil i den kommende periode gøre sig erfaringer med denne nye form. Det betyder, at 
der skal konstitueres en ny afdelingsleder før der evt. slås en fast stilling op.  
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Vi bruger ikke længere så meget tid på Corona. Vi deler stadig hjemmetest ud til 
elever, som ikke har haft Corona, men det er et til et fåtal af elever.   
 
Vi har besluttet at flytte skoleklubben i Nyråd, så de får deres egne lokaler. Da vi 
bliver 1 klasse færre til næste år, så er der nu mulighed for at indrette 6. klasselokaler 
til klub. Vi har i samråd med vores serviceleder udarbejdet en procesplan, hvor der 
bl.a. etableres et køkken med opvaskemaskine.  
 
Vi har gennem det sidste stykke tid oplevet en stigning af forældrehenvendelser, som 
ikke har været i en god tone. Det betyder meget, at vi kan kommunikere med 
hinanden i en ordentlig og respektfuld tone.  
 
Der er kommet en revision af lærernes Professionsaftale, som særligt betyder, at 
loftet på, hvor mange undervisningstimer en lærer må have sænkes til 800 timer. Det 
får betydning for vores 2-lærerordning og ressourcer til holddeling.   
 
Henvendelse om omklædning til idræt og skolens politik om det. Det er ikke ukendt, 
at man på andre skoler deler omklædningsrum. Der er ikke fastsatte principper for 
omklædning og badning i de små klasser.  
 
Dog er det vigtigt, at der en god kommunikation omkring det til forældrene.  
 
Formanden: 
Spørgsmål til renovering af udearealer i Nyråd. Legepladsen i Nyråd forventes færdig 
omkring påske.  
 
Øvrige forældrevalgte: 
 
Personalerepræsentanter: 
Vi vil igen i år deltage i Klassedysten.  
 
UVM har besluttet at 9. klasserne kun skal op til 4 eksaminer i år.  
 
Vi holder for udskolingen en påskefest som erstatning for julefesten. Mellemtrinnet 
har holdt uge sex og fastelavn.  
 
Vi har fået pyntet vores døre med flotte folier.  
 
Vi afholder ”Forskningens døgn”, hvor udskolingen og 6. klasse får besøg af en forsker 
til et fælles arrangement i hallen. 
 
Ekstern repræsentant: 
Vi har pt. en lav søgning til STX og ZBC, og det er en ny tendens. Vi har en formodning 
om, at flere elever vælger efterskole.  
 
Vi har pt. besøg af 8. klasser og det er meget positivt at møde dem.  
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6. Beslutning 

Sagsfremstilling Skolefoto. Skoleleder og administrativ medarbejder har afholdt evalueringsmøde med 
fotofirmaet. På den baggrund har firmaet formuleret et brev til bestyrelsen.  
 
Skoleleder indstiller, at vi benytter os af Vision i det kommende år, hvor vi går ud fra, 
at de får rettet de punkter vi har kritiseret. Brevet vedlagt som bilag. 
 

Referat Der har ikke været stor tilfredshed med samarbejdet med skolefotofirmaet Vision set 

fra et forældreperspektiv.  

Skolebestyrelsen vælger ikke at følge skoleledelsens indstilling til at benytte Vision 

igen. Der ønskes en lidt mere konservativ løsning. 

Det besluttes, at 1 eller 2 repræsentanter fra skolebestyrelsen er med til at finde et 

nyt skolefotofirma, som vi kan bruge i skoleåret 2022/2023. 

7.  Orientering 

Sagsfremstilling Skolens årsregnskab 2021 fremlægges til bestyrelsens orientering 

Referat Skolen går ud af 2021 med et overskud på ca. 740.000, hvilket er positivt. 
 

8. Beslutning 

Sagsfremstilling En af skolebestyrelsens opgaver er at godkende skolens budget. Budgettet er vedlagt 
som bilag. 
 

Referat Vi er tildelt 1. million mindre sammenlignet med sidste års budget. Vi forventer at 
hente dette beløb ind ved naturlig afgang. 
 
Skolebestyrelsen godkender budgettet for 2022. 

Sagsfremstilling Beslutning 

 Skolebestyrelsen har mulighed for at afgive høringssvar til kvalitetsrapporten for 
skoleåret 2020 – 2021. 
 

Referat Vi er klar over, at kvalitetsrapporten er ” et historisk” dokument, da det bygger på tal 
fra 2020/2021. Data indhentes via UVM´s ”Datavarehuset”, som ikke bygger på den 
allernyeste data. 
 
Skolebestyrelsen beslutter, at ledelsen udarbejdet et høringssvar, som sendes rundt 
til bestyrelsen. Frist for indsendelse af svar d. 25/3.  
 

 Orientering 

Sagsfremstilling Eventuelt 

Referat  

 Vi arbejder på, at næstformanden deltager på næste elevrådsmøde d. 4. april kl. 8.15 
eller første mandag i hver måned.  
 
Næste møde i bestyrelsen er d. 7. april 2022 i Mern. 
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 Forældrevalgte  

Michelle Grønborg Jensen Jane Kargo Bønnelykke Rohde  Jacob Andkjær Christensen 
 

Gert Tonny Larsen 
 

Karina Rasmussen 
 

Annette Bergiel Andersen 
 

 Elevvalgte  

  
Ásta Elisabeth Kristinsdottier 

  

 Medarbejdervalgte  

Maria Moos Sølving Jacob Kofoed-Hansen  

 Ekstern  

Mette Abbildgaard 
ma@vordingborg-gym.dk 

  

 Sekretariat  

Nils Nørbo Stine Balch Sørensen  

 


