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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 Michelle Jensen, Knirke Ullerup 

Deltagere Annette B. Andersen, Hanne Matras, Jane Kargo Rode, Mette Abildgaard, Mette 
Nørgaard, Jakob Fosgerau, Maria Moos Sølving, Jacob Kofoed-Hansen, Stine Balch 
Sørensen, Nils Nørbo, Bendt W. Jespersen. 

 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat Dagsorden er godkendt. 
 

2. Vedtagelse af forretningsorden for skolebestyrelsen.  

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

Referat Det besluttes, at den vedlagte forretningsordenen godkendes. Dog med vægt på, at 
der fortsat nedsættes arbejdsgrupper, som arbejder med udvalgte emner.  
 
Der vælges tovholdere til arbejdsgrupperne.  

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 
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Referat: Vi har ansat en ny lærer til Stensved afdelingen. Vi har modtaget en opsigelse i 
administrationen, og det forventes ikke at ansætte en ny sekretær, da administration 
for daginstitutioner trækkes tilbage til skoleforvaltningen.  
 
Vi har haft en god skolestart – god stemning. 
 
Data om til- og fraflytning fra 1/6 til 24/8 gennemgås. Flere elever vælger at tage på 
efterskole i 8. klasse. 
 
Vi beslutter, at ledelsen gennemgå en oversigt over til- og fraflyttere til skolen hvert 
kvartal. 
 
Der laves aftaler om, hvem der repræsenterer skolebestyrelsen på forældremøderne.  
Forældremøderne deles ud blandt forældrerepræsentanterne. Annette udarbejder en 
plan med navne. 
 
Vi har fået tilbagemeldinger fra de nye 7. klasser fra Nyråd og de fortæller, at de er 
meget glade for at gå i udskolingen i Stensved. Vi har afholdt forældremøde for 
mellemtrinnet og havde inviteret 2 elever fra 9. klasse, som skulle fortælle om deres 
oplevelser om at skifte afdeling til Stensved. En stor succes. 
 
Bestyrelsen opfordrer til, at der også fortælles om udskolingen på forældremøderne 
på mellemtrinnet i henholdsvis Stensved og Mern.  
 
Besluttet at gøre det sammen igen til næste år. Taget initiativ til at danne et 
forældreråd, som vil samarbejde om at lave brobygning mellem 4. klasserne på de tre 
afdelinger.  
 
Afstemningen om den nye arbejdstidsaftale for lærerne starter i morgen.  
 
Lejrskoler har fyldt meget – flere klasser skal inden længe afsted. 
 
En forældre har taget initiativ til en cykeltur fra Nyråd til Stensved, hvor politikere er 
inviteret med. Dette skyldes, at man gerne vil have fokus på cykelsikkerheden. 
 
Afdelingen i Mern er ved at få skiftet vinduer og ventilation. Man forventer at være 
færdig med byggeriet i uge 42. Legepladsen står færdig.  
 
Det besluttes, at elevrådsformanden og/eller næstformanden deltager på møder, 
som afholdes på egen afdeling. Elevrådsformanden fra udskolingen deltager på alle 
møder.  
 

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 
prioritere pengene anderledes. Dette omprioriteringskatalog ligger nu tilgængeligt via 
dette link: https://vordingborg.dk/kommunen/noegletal-og-oekonomi/budget 

https://vordingborg.dk/kommunen/noegletal-og-oekonomi/budget
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skolebestyrelsen har mulighed for at afgive et høringssvar i forhold til 
omprioriteringskataloget.  

Referat Bestyrelsens høringssvar kan både indeholde emner omkring besparelser, men også 
områder, hvor de gerne ser, at der tilføres mere økonomi.  
 
Der tales om, at man savner bogbussen i lokalmiljøet. Det vil bl.a. højne elevernes 
kendskab til, hvad man kan bruge biblioteket til.  
 
Der tales om, at høringssvaret skal indeholde bekymring for at landsbymodellen 
udmøntes i Nyråd, da det vil påvirke ledelsesopgaven. 
 
Bestyrelsen vil i høringssvaret også gerne fremhæve normeringen i skoleklubberne 
med fokus på, at eleverne nu har en længere dag i skoleklubben i forhold til tidligere. 
Normeringen bør forbedres, så der er færre elever pr. pædagog.  
 

5.  
 

Beslutning 

Sagsfremstilling 
 

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

Referat Det besluttes, at arbejdsgrupperne giver en status på arbejdet på mødet i oktober og 

februar. 

 

Datoerne i årshjulet rettes, så der fremover står måneder og ikke dato. Årshjulet er 

således godkendt. 

 

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 
 

Skolelederen har bedt skolens klubkoordinator om at starte en pædagogisk drøftelse 

på de tre afdelinger i forhold til brugen af ipads i skoleklubberne. Denne drøftelse vil 

blive fremført for bestyrelsen på et fremtidigt møde inden jul. 

Flere forældre har rettet henvendelse til bestyrelsen omkring brugen af ipads i 

klubben.  

Der er delte meninger blandt bestyrelsen omkring brugen af ipads i klubberne. 
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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 Der er enighed om, at der etables to arbejdsgrupper: 
1. Kommunikation  
2. Brobygning 

 
Tovholder på kommunikationsgruppen er Annett. Derudover er Jacob, Stine og Jane 
med i gruppen. 
 
Tovholder på brobygningsgruppen er Jakob. Derudover er Maria, Hanne og (Knirke) 
med i gruppen. 
 
Der må gerne trækkes på Bendts viden om brobygning.  
 

8. Drøftelse. 

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

Referat  
 

9. Drøftelse. 

Sagsfremstilling Eventuelt 

Referat Mern Ådal er gjort klar til brugen af ”mooncars”. Eleverne har spist de første kartofler, 
som de selv har dyrket.  
 
Der bør laves en præsentation af Mern Ådal for forældrene og på den måde gøres 
mere reklame for det.  
 
Status på udskolingsprojektet – der er møde d. 10/9 hvor man skal tale om, hvordan 
man skal arbejde med statements fra de forskellige teams.  
 
Opfordring til at skolen tænker på at dele eleverne i mindre grupper i tilfælde af 
coronasmitte, så man ikke skal hjemsende en stor gruppe elever hjem. 
 
 
 

 
 
 
 

 Forældrevalgte  

Michelle Grønborg Jensen Jane Kargo Bønnelykke Rode Hanne Matras 
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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  

 


