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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 23. februar 2021  

Tidspunkt 18.00 – 20.30  

Sted TEAMs 

Mødeleder Annette B. Andersen 

Fraværende Elisabeth Sindet 
Jakob Fosgerau 
Knirke Ullerup  

Deltagere Annette Bergiel Andersen 
Mette Ræbild Nørgaard 
Jane Kargo Rode 
Michelle Grønborg Jensen 
Mette Abildgaard 
Hanne Matras 
Jacob Kofoed 
Maria Sølving 
Janne Clasen 
Stine Balch Sørensen 
Nils Nørbo  

 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat Dagsorden er godkendt. 
 

2. Til udtalelse 

Sagsfremstilling Ferieplanen for 2022 – 2023 og 2023 – 2024 er sendt i høring i skolebestyrelserne. 
Vedlagt som bilag. 

Referat Bestyrelsen godkender ferieplanerne for både 2022-2023 og 2023-2024. 
 

3. Til høring. 

Sagsfremstilling Høring vedr. bæredygtigt skolevæsen. Notat vedr. bæredygtigt skolevæsen er sendt i 

høring i skolebestyrelserne. På baggrund af notatet lægger vi op til, at vi på dette 

møde tager den første drøftelse. På baggrund af drøftelsen udarbejder skolens 
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ledelse et udkast til høringssvar, som besluttes endeligt ved mødet den 24. marts 

(hvor høringsfristen slutter). Notatet er vedlagt som bilag. 

 

Referat Der drøftes forskellige emner på baggrund af et oplæg fra skolelederen. 
 
Faglig bæredygtighed: 

• Datagrundlaget bør udvides til årene 2016-2019 

• 12 trins skalaen i forhold til ny skala – kan karaktererne sammenlignes? 

• Vurderes elever i Vordingborg hårdere sammenlignet med andre skoler i 
andre kommuner 

• Vi arbejder for, at ingen af afdelingerne er under tilsyn fra UVM 

• Antallet af lærere med linjefagskompetencer 

• Opmærksomhed på færre forandringer og flere forbedringer 
 

Social bæredygtighed: 

• Opmærksomhed på den årlige trivselsmåling og forberedelse af målingen 
 
Økonomisk bæredygtighed: 

• Bekymring omkring tildelingen til sikring af små afdelinger 
 
Der er blevet arbejdet og afprøvet mange forskellige indsatser i udskolingen for at 
støtte op på elevernes læring og dermed også et forsøg på at hæve 
karaktergennemsnittet. 
 
Det faldende elevtal gør bl.a. at man kan blive nødt til at kigge mere på, hvordan vi 
kan klasseoptimere. 
 
Kulsbjerg skole er særlig godt med i forhold til den sociale bæredygtighed.  
 
Det kunne være interessant at undersøge, hvordan elever fra Kulsbjerg skole klarer 
sig rent karaktermæssigt, når de kommer på fx ZBC og gymnasiet. 
 
Der er enighed om, at der skal arbejdes med at højne elevenes læring helt nede fra 
indskolingen for i sidste ende at kunne give dem de bedste forudsætninger for at få 
bedre karakterer i 9. klasse. 
 
Bestyrelsen beslutter, at skolelederen udarbejder et oplæg til høringssvar, som 
sendes til formanden. 

 

4. 
 

Gensidig orientering. 

Sagsfremstilling 
 

Orientering: 

• Skoleledelsen 
- IT. BUF beslutter i februar om vi går tilbage til 1: 1 IPads i indskolingen.  
- Corona – status – bl.a. udfordringer for udskolingsprojektet. 
- Bekendtgørelse nr. 1951 af 11. december 2020 om fremme af god 

orden i folkeskolen 



 

SB Møde 24 august 2019 Side 3 af 5 

- Nye medarbejdere 

• Formanden 
- Nyt fra arbejdsgrupperne 
- Ideer til formandens beretning – jf. skolebestyrelsens årshjul 

• Medlemmer 

• Elever 
 

Referat: Skoleledelsen: 
Ang. Corona, så tackler alle det godt – både børn, forældre og personale. Det har 
været svært at komme ordentligt videre med vores udskolingsprojekt herunder 
Corona, da det ikke har kunne lade sig gøre at arbejde med deciderede aktioner i 
klasserne. 
 
Vi har ansat nye medarbejdere – en ny administrativ medarbejder, to nye 
inklusionsvejledere. Der afholdes ansættelsessamtaler i morgen omkring en ledig 
pædagogstilling. 
 
Formanden: 
Det er positivt, at eleverne igen har fået deres ipads med hjem. 
 
Arbejdsgrupperne ligger lidt stille – hjælp til, hvordan vi kommer videre med det 
arbejde. 
 
Kom gerne med input til formandens årsberetning. 
 
Næstformanden: 
Opfordring til, at de elever, som stadig er hjemme støttes af deres lærere til at gøre 
sig ”skoleparate” dvs. fx sidde ved et bord, være i tøjet mm. Der efterlyses et regelsæt 
fra ledelsen for rammerne omkring onlineundervisningen fx om forventninger til 
eleverne om at være klar til at modtage undervisning.  
 

5.  
 

Orientering  

Sagsfremstilling 
 

Regnskabet for budgetåret 2020 er vedlagt som bilag. Skolebestyrelsen skal 
orienteres om regnskabet, men skal ikke godkende det.   

Referat Vi gik ud af 2020 med et overskud på ca. 1. million. Det skyldes bl.a. aflyste lejrskoler 

og vakant skoleleder- og viceskolelederstilling. 

Der er en ubalance mellem økonomien på skoledelen og klubdelen, og der skal ses på, 

hvordan der kan anvendes flere penge på klubberne. 

 

I forhold til budget 21 spørges der, hvorfor der er afsat ca. 2,5 mio mindre til 
undervisning incl ledelse. Et spørgsmål, som ledelsen undersøger nærmere til næste 
møde. 
 

 

6. Godkendelse 
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Sagsfremstilling. Forslag til budget for budgetåret 2021 er vedlagt som bilag. Skolebestyrelsen skal 

godkende budgettet 

Referat Bestyrelsen godkender budgettet for 2021. 

 

Vi går ind i 2021 med et forventet merforbrug på ca. 1.5 million på ekstern 

undervisning, og det er ledelsen opmærksom på.  

 

7. Høring  

Sagsfremstilling Kvalitetsrapporten til udtalelse i skolebestyrelsen. Bilag vedlagt. 

Referat Bestyrelsen tager udtalelsen til efterretning.  

 

8. Drøftelse. 

Sagsfremstilling Eventuelt 

Referat Eleverne fra 5-9 klasse følger nødundervisning fra kl. 8.00 til 13.00. Der er 
opmærksomhed på at eleverne får undervisning i størstedelen af deres fag, men da 
skoledagen er kortere, så vil de ikke kunne nå hele deres pensum i alle fag. Det er et 
opmærksomhedspunkt, som fx ungdomsuddannelserne vil have, når 9. klasserne 
søger ind hos dem. 
 
Har skolen et indtryk af, om 9. klasserne er i gang med at tilmelde sig til 
ungdomsuddannelserne.  
 
Filmen om Kulsbjerg skole er rigtig god – den ligger på skolens hjemmeside.  
 
Det besluttes, at der efter påske laves et suppleringsvalg til skolebestyrelsen, da Jacob 
Fosgerau stopper.  
 
Skoleklubberne i uge 7 var samlet i Stensved, og tilbagemeldingen er, at det er gået 
godt også i forhold til at overholde corona-retningslinjer. 
 
Klubkoordinator Pia Aarø har fået nyt arbejde pr. 1/1-2021, og derfor er det pt. 
afdelingslederne på de tre afdelinger, som er ledere for skoleklubberne og 
henvendelse ang. skoleklubberne skal derfor ske til dem. 
 
Bestyrelsen sender en ros til alle medarbejdere og ledelse i forhold til den måde alle 
har håndteret corona-situationen på.  
 
High-lights til AULA: 
 

• Orienteringspunktet 
 

• Godkendelse af budget 
 

• Eventuelt 
 

 



 

SB Møde 24 august 2019 Side 5 af 5 

 
 
 
 
 

 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 Sørensen  

 


