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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 24. august 2020  

Tidspunkt 18.00 – 20.30  

Sted Mern 

Mødeleder Annette B. Andersen 

Fraværende  

Deltagere  

 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat  

2. Vedtagelse af forretningsorden for skolebestyrelsen.  

Sagsfremstilling På baggrund af drøftelserne på det konstituerende møde fremlægges forslag til 
forretningsorden.  

Referat  

3. 
 

Gensidig orientering. 

Sagsfremstilling 
 

Orientering: 

 Skoleledelsen 
- Tak for flødeboller. 
- Status personale: Ny lærer, mulig reduktion i administrationen.  
- Skoleårets start: Bl.a. reduceret ledelseskraft og corona. 
- Seneste data om til og fraflytning. 
- Oversigt over datoer på forældremøder – udsendt den 20.8.20.  

 Formanden 

 Medlemmer 

 Elever 
 

Referat:  
 

4.  
 

Drøftelse/beslutning. 

Sagsfremstilling. 
 

Op til vedtagelsen af det kommunale budget, fremlægger administrationen en stribe 
forslag til, på hvilke områder kommunalbestyrelsen kan hente penge hvis de ønsker at 
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prioritere pengene anderledes. Dette omprioriteringskatalog ligger nu tilgængeligt via 
dette link: https://vordingborg.dk/kommunen/noegletal-og-oekonomi/budget 
skolebestyrelsen har mulighed for at afgive et høringssvar i forhold til 
omprioriteringskataloget.  

Referat  

5.  
 

Beslutning 

Sagsfremstilling 
 

Skolebestyrelsens årshjul til drøftelse, evt. justering og endeligt til godkendelse.  

Referat  

6.  
 

Drøftelse. 
  

Sagsfremstilling Brug af Ipads i klubben.  
Skolebestyrelsen har ønsket punktet på dagsordenen. Skoleledelsen vil indlede 
punktet med at give en status på, hvordan Ipads er blevet brugt i klubben på 
skoledage og i skoleferierne, samt orienterer om hvilke drøftelser, der foregår blandt 
klubpersonalet om at lave en fælles praksis i de tre klubber.  I øvrigt kommer der også 
en vinkel i forhold til hvordan kommunens nye IT strategi formentligt vil få indflydelse 
på brug af elektronik i klubberne fremover.  

Referat 
 

  

7.  
 

Drøftelse og evt. godkendelse 

Sagsfremstilling Skolebestyrelsen har tidligere haft nogle arbejdsgrupper. Formanden ønsker en 
drøftelse af, om arbejdsgrupperne fortsætter i den nye bestyrelse og om fokus skal 
være det samme som hidtil.   

Referat  

8. Drøftelse. 

Sagsfremstilling Drøftelse af skolebestyrelsesmedlemmernes rolle på forældremøderne. Indhold og 
varighed.  

Referat  

9. Drøftelse. 

Sagsfremstilling Eventuelt 

Referat  

 
 
 
 

 Forældrevalgte  

Michelle Grønborg Jensen Jane Kargo Bønnelykke Rode Hanne Matras 
 

Jacob Fosgerau Mette Ræbild Nørgaard Annette Bergiel Andersen 
 

Knirke Bonnie Ullerup 
 

  

https://vordingborg.dk/kommunen/noegletal-og-oekonomi/budget
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 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 Sørensen  

 


