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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 9. juni 2022  

 

Tidspunkt Mødet er fra klokken 18.00 – 20.00  

Sted Stensved - personalerummet 

Mødeleder Annette Andersen (Anettes sidste møde i skolebestyrelsen) 

Deltagere Forældrerepræsentanter 

• Gert Tonny Larsen 

• Jane Kargo Rode  

• Karina Rasmussen  

• Annette B. Andersen 
 
Personalerepræsentanter 

• Maria Sølving 

• Jacob Kofoed-Hansen 
 
Ekstern repræsentant 
 
Elevrepræsentanter 

 
Skoleledelsen 

• Nils Nørbo 

• Stine Balch Sørensen 

• Christian L. Jørgensen 

• Janne L. Clasen 

• Simon Heinrich Larsen 
 

Fraværende • Michelle Grønborg Jensen 

• Mette Abildgaard 

• Jacob Andkjær Christensen 

• Asta Kristinsdottier  
 

 

 

 



 

SB Møde 25. november 2021 Side 2 af 7 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Referat Dagsorden er godkendt. 

2. Beslutning 

Sagsfremstilling Ved mødet i maj havde bestyrelsen et punkt på dagsordenen med nedenstående 
formulering: 
 
Klubkoordinator beder bestyrelsen godkende, at konsolspil kan være en del af 
aktiviteterne i Kulsbjerg Skoles skoleklub jf. vedlagte bilag.  
 
Referatet fra maj måned lød således: 
 
Bestyrelsen godkender, at der i fremtiden kan tilbydes aktiviteter med konsolspil.  
 
Bestyrelsen drøfter fordele og ulemper i forhold til om, det kan være en mulighed at 
konsolspil er en del af aktiviteterne i skoleklubben.  
 
Det understreges, at det er vigtigt at det ikke benyttes som en aktivitet uden 
pædagoger. Det er vigtigt for bestyrelsen, at det skal være en aktivitet, som skaber 
fællesskab og bevægelse mellem børnene.  
 
Desuden beslutter bestyrelsen, at der skal være en prøveperiode på et år, som herefter 
skal evalueres.  
 
Bestyrelsen beder om, at klubkoordinatoren kommer med en oplæg til, hvor meget 
klubpædagogerne forestiller sig at udbyde denne aktivitet. Oplægget godkendes af 
Skolebestyrelsen på næste møde. 
 
På dette møde kommer klubkoordinatoren og fremlægger klubbens forslag. 
 
 

Referat Klubkoordinatoren:  
Klubben ønsker at lave et tilbud til børnene fra 2. til 6. klasse. Dette tilbud skal 
understøtte klubbens arbejde med børn- og bevægelse f.eks. gennem fodboldspil. 
Fodboldspillet kan overføres til aktiviteterne ude på fodboldbanen.  Klubben ser 20 
min. spil pr. hold for sig. Spil foregår altid med voksentilsyn. Klubben forestiller sig at 
der kan spilles to gange om ugen. Børnehaveklassen og 1. klasse må se på men de skal 
vente med at spille til de kommer i 2. klasse.  
Kort sagt ønsker klubben at tilbyde en sammenhæng mellem IT og idræt.  
 
Kommentarer:  

- Hvor har I fået ideen fra? (Fra DIF og deres E-sportsaktiviteter). 
- Hvis man skal have ideer udefra, kan man kontakte andre klubber f.eks. 

Sakskøbing skole, der deltager i mesterskaber på tværs af skoleklubber.  
- Kan det holdes indenfor klubbens egen økonomi (Ja). 
- Vi venter med indkøb til der gives go´ for at bruge penge igen.  



 

SB Møde 25. november 2021 Side 3 af 7 

- Det er lidt skuffende, at det ikke er bevægelse og spil samtidig (Vi har 
erfaringer med ”Just Dance” – hvor bevægelsen er i spillet. Vi kommer ikke til 
at tvinge børn til at deltage i bevægelsesaktiviteten – det vil give en negativ 
modreaktion fra børnenes side). 

- Er der en pædagogisk årsag til at ekskludere børnehaveklassen og 1. klasse? 
(Klubben ønsker, at legen først og fremmest bliver en del af de mindstes 
klubaktivitet - Vi arbejder også med, at børnene får noget at glæde sig til). 

- Det er vigtigt at evaluere i den prøveperiode vi har besluttet på mødet i maj. 
- Er der Moon Cars i klubben? (Det er der ikke i Nyråd.) 
- Kan det lade sig gøre at få programmer der giver bevægelse mens man 

spiller? (Ja, det vil ske). 
 
Bestyrelsen siger ja til forslaget for en prøveperiode på 1 år, og derefter skal tiltaget 
evalueres af bestyrelsen.     
 

3. Orientering 

Sagsfremstilling Kommunaldirektør og borgmester har udsendt vedhæftede hyrdebrev til alle ledere 

med en opfordring til at begrænse forbruget resten af budgetåret. Baggrunden for 

opfordringen er, at Vordingborg Kommune i 2021 kom ud med et merforbrug på ca. 

80 mio. kr. og på nuværende tidspunkt forventer man at komme ud med et 

merforbrug på 40 – 50 mio. kr. i 2022. Til august vil direktionen afgøre, om denne 

opfordring har været tilstrækkelig, eller om der skal iværksættes yderligere 

stramninger.  

Referat Skolelederens opgaver er her at holde igen med at bruge penge på indkøb, som ikke 
handler om drift. Det personalearrangement, som var planlagt i august er derfor 
aflyst.  
 
Bestyrelsen opfordrer til, at skolen alligevel finder en løsning på, hvordan man kan 
planlægge et alternativt og billigere personalearrangement.   
 
Bestyrelsen er ikke enig i den model, som kommunaldirektøren har valgt – den 
såkaldt ”salamimodel”.  
 

4. 
 

Orientering 

Sagsfremstilling 
 

Kalvehave skole vokser elevtalsmæssigt. Det betyder, at der ikke er plads til alle 

indskrevne elever fra den 1. august.  

Derfor har skoleforvaltningen bedt ledelsen på Kalvehave skole og Kulsbjerg skole 

sikre, at der bliver lavet plads til indskolingen fra Kalvehave skole på Kulsbjerg Skoles 

Mernafdeling. Dette arbejde pågår.   

Referat: Kulsbjerg skole er blevet bedt om at finde plads til ca. 25 elever fra Kalvehave Skole 
på Mern afdelingen. Der er gang i processen om at finde en god måde at gøre 
klasselokalerne klar til august 2022. 
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Vi har fokus på at skabe en god synergieffekt i samarbejdet med personalet fra 
Kalvehave skole. Forestiller sig, at lærerne og pædagogerne fra hver skole kan 
inspirere og sparre med hinanden rent fagligt. 
 
Vigtigt at fortælle forældrene fra både Kalvehave skole og Mern afdelingen, at der 
fortsat er tale om to forskellige skoletilbud.  
 
Skolebestyrelsen har en vigtig opgave i at bakke op omkring denne beslutning. Skolen 
skal fortsætte det gode samarbejde med Mern Børnehus. 
 
Opmærksomhed på, at det kan blive en udfordring i forhold til parkeringspladser for 
personalet.  
 

5. Orientering 

Sagsfremstilling Gensidig orientering: 

• Elever 

• Skoleledelsen 
- Status for skoleårets planlægning. 
- 6. M vandt ”Klassedysten”. 
- De første eksaminer er afsluttet. 
- Tilsyn fra Ministeriet – status.  
- Afsluttede lejrskoler. 
- Status på skolens budget. 
- Samarbejde med EUC – bilag vedlagt 

• Formanden 

• Øvrige forældrevalgte 

• Personalerepræsentanter 

• Ekstern repræsentant 
 

Referat Elever: 
Udgår  
 
Skoleledelsen: 

• Vi er i gang med at færdiggøre skoleårets planlægning. Vi bestræber os på at 
være færdige d. 15. juni. 

• Klassedysten er færdig og 6M på Mern har vundet den store præmie. 

• 9. klasserne er begyndt at gå eksamener. De skal op i tre fag i år – dansk, 
matematik og engelsk. Karaktererne gennemgås for bestyrelsen, og de er alle 
meget bedre end terminskarakteren, hvilket er meget flot.  

• Lærerne har målrettet deres undervisning til eksamen, og det har givet en 
positiv effekt. Vejlederne har afholdt klassekonferencer med lærere og 
lederne, hvor elevernes faglige progression og indsatser er drøftet.  

• I forhold til tilsyn i Stensved, så skal vi holde d. 14/6 med ministeriet og drøfte 
de indsatser, som vi har foretaget. 

• Alle lejrskoler er afsluttet, og de er gået godt. Efter sommerferien tager 6. 
klasse fra Mern med 6. klasse fra Nyråd på lejrskole til Bornholm. 3. klasse fra 
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Nyråd har været på hyttetur på Avnø i denne uge og det har også været tre 
gode dage. 

• Hvis vores budget skulle være i balance, så skulle skole afskedige 2-3 lærere. 
Det blev besluttet, at der ikke laves afskedigelsesrunder og håber, at det kan 
klares med naturlig afgang. Alt i alt ser det pt. ud som om, at vi går ud med et 
underskud på ca. 1.400.000 kr.  

• Vi har indledt et samarbejde med EUC omkring 10 ugers forløb for elever, som 
ikke motiveres af den daglige undervisning. Vi har primært haft drenge med i 
disse forløb, som har været meget engageret i at afprøve forskellige 
håndværksfag. Det er med andre ord en stor succes, så vi fortsætter med 
samarbejdet i det kommende skoleår.  
 

Formanden: 

• Formanden har deltaget i flere forskellige møder mht. bæredygtigt 
skolevæsen, hvor andre formænd for de øvrige skolebestyrelser også har 
deltaget.  

• Glædes over alle de mange opslag på skolens facebookside. 

• Deltaget i kursus for børn med ordblinde børn. 10 nye forældre deltog og det 
er positivt. Er ved at planlægge et arrangement, hvor man indbyder nogle 
kendte mennesker, som også er ordblinde, og som bl.a. kan fortælle om, 
hvordan deres arbejdsliv har formet sig.  

 
Øvrige forældrevalgte: 

• Ingen yderligere kommentarer 
 
Personalerepræsentanter: 

• Vi har haft overnatning med 9. klasse og det rigtig godt.  

• Vi har i udskolingen besluttet at 9. klasserne har mødepligt i deres læseferie, 
og det synes vi er en god beslutning, da vi mener, at det i høj grad støtter 
eleverne i forberedelsen af deres eksamener. 

• Vi har afholdt prøve i madkundskab, og det forløb godt.  

• Legepladsen i Nyråd er ved at blive etableret. 

• 9. årgang har translokation d. 21. juni fra kl. 17.00 til 19.00 i Stensved.  
 

6. Beslutning 

Sagsfremstilling Skoleledelsen har udarbejdet et nyt forslag til mødedatoer i det kommende skoleår – 
forslaget er vedlagt som bilag.  
 

Referat Datoerne for næste års møder godkendes.  
 

7. Beslutning 

Sagsfremstilling Gert og Maria fremlægger forslag til hvordan vi arbejder med kommunikation til 
beslutning. 
 

Referat Skolebestyrelsen har godkendt forslaget, som udmøntes jf. forslagsteksten i starten af 
nyt skoleår. Det blev endvidere besluttet at bedste forslag på hvert skole niveau vil 
blive honoreret med kr. 1000 I klassekassen. 
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8.  

Sagsfremstilling Formanden ønsker en drøftelse af de rammer skolen har at agerer i, når det vurderes, 
at en elev skal tilrettevises i forhold til elevens adfærd.  
Skolebestyrelsen har tidligere vedtaget ”Handleplan for bedre skolemiljø”. 
Handleplanen kan findes på skolens hjemmeside via dette link:  
 https://www.vordingborg.dk/kulsbjerg-skole/kulsbjerg-skole/skolebestyrelse/bedre-
skolemiljo-for-alle/ 
Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen kan findes via dette link:  
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/697 
 

Referat Det præciseres, at det kun er skolens ledelse, som kan sende elever hjem fra skole.  
 
Det drøftes, hvordan lærere, pædagoger og ledelse håndterer situationer med elever, 
som har haft en uhensigtsmæssig adfærd og hvordan det meldes ud til forældrene.   

9. Evt.  

Sagsfremstilling  

Referat • Skolemad – der bestilles ikke så meget skolemad, som forventet. Det 
evalueres på et senere tidspunkt.  

• Til beslutningspunkter på dagsorden ønskes et skriftligt oplæg, så man bedre 
kan tage en kvalificeret beslutning.  

 
 
 
 

 

 

 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 

  

https://www.vordingborg.dk/kulsbjerg-skole/kulsbjerg-skole/skolebestyrelse/bedre-skolemiljo-for-alle/
https://www.vordingborg.dk/kulsbjerg-skole/kulsbjerg-skole/skolebestyrelse/bedre-skolemiljo-for-alle/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/697
mailto:ma@vordingborg-gym.dk
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 Sekretariat  

Nils Nørbo Stine Balch Sørensen  

 


