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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 7. april 2022  

 

Tidspunkt Mødet er fra klokken 18.00 – 20.00  

Sted Mern - personalerummet 

Mødeleder Annette B. Andersen 

Deltagere Forældrerepræsentanter 

• Michelle Grønborg Jensen 

• Gert Tonny Larsen 

• Jane Kargo Rode  

• Annette B. Andersen 

• Karina Rasmussen 
 
Personalerepræsentanter 

• Jacob Kofoed-Hansen 
 
Ekstern repræsentant 

• Mette Abildgaard 
 
Elevrepræsentanter 

 
Skoleledelsen 

• Nils Nørbo 

• Stine Balch Sørensen 

• Michael Bach 
 

Fraværende • Maria Sølving 

• Jacob Andkjær Christensen 

• Ásta Elisabeth Kristinsdottier  
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Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden herunder præsentation af konstitueret afdelingsleder 
Michael Bach. 

Referat Dagsorden er godkendt.  
 
Punkt 6 ændres til et beslutningspunkt. 

Næstformanden bad, med baggrund i at dette punkt var en genfremsendelse af 
beslutningspunkt fra sidste skolebestyrelsesmøde, om at punkt 6 blev ændret fra et 
orienteringspunkt, til et beslutningspunkt. 

Michael præsenterer sig selv, og fortæller, at han har en baggrund som lærer og som 
inklusionsvejleder. Michael har en ledelsesbaggrund fra forsvaret.  
 
Michael har fået et godt indtryk af Mern og er landet godt på Mernafdelingen.  

2. Orientering 

Sagsfremstilling Elevtrivselsmålingen 2022 fremlægges til orientering. Vi er der i processen, hvor 
personalet er ved at orienterer sig i resultaterne. Der hvor der er behov for handling, 
vil der blive lavet handleplaner.  

Referat Det har været vigtigt for skoleledelsen, at der bliver arbejdet med data fra 
trivselsmålingen kort tid efter målingen.  
 
Trivselsmålingen er nu afsluttet, og hvert team har fået til opgave at drøfte 
datagrundlaget og beslutte, hvor de vil gøre en indsats og derpå udarbejde en 
handleplan.  
 
Det er et godt og vigtigt redskab, som giver os vigtig viden om elevernes trivsel.  
 
Der er indledt et samarbejde med praksisvejledere fra Kalvehave Kompetencecenter i 
forhold til at understøtte klassernes handleplaner.  
 
Overvejende en god trivselsmåling særligt for mellemtrinnet og udskolingen.  
Nogle elever i indskolingerne giver udtryk for mistrivsel i forhold til at føle sig alene og 
blive drillet.  

3. Orientering 

Sagsfremstilling I forbindelse med en mobbeproblematik på en årgang orienteres om de handlinger 

skolen har sat gang i. 

Referat Der er etableret en aftale med SSP om at arrangere et forældremøde med titlen ”Min 
teenager deler da ikke nøgenbilleder”. 
 
Skolen har et godt samarbejde med ungdomsskolen i forhold til at støtte om 
elevernes trivsel.  
 
Der har desuden været afholdt et forældremøde for 7. årgang, hvor næsten 100 
forældre mødte op. På mødet blev der drøftet, hvordan forældre og skolen sammen 
kan understøtte elevernes trivsel.  
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4. 
 

Orientering 

Sagsfremstilling 
 

Skolebestyrelsesformanden har bedt om resultaterne fra den skriftlige terminsprøve 
på 9. årgang. Terminsprøven blev afholdt i uge 44. 
På baggrund af terminsprøverne er der afholdt klassekonferencer og lavet særlige 
indsatser i f.eks. læsning og læsestrategier.  
 
Fra eleverne går på ”Læseferie” har 9. årgang fremmøde på hver dag i 4 lektioner 
frem til eksamen. Timerne bruges på at skærpe de områder, hvor bl.a. terminsprøven 
viste, at der kan være huller.  
 
Matematik med hjælpemidler: 5,39 i gns. 
Matematik uden hjælpemidler: 6,64 i gns. 
 
Dansk: 

• Læsning: 4,8 i gns. 

• Retskrivning: 6,01 i gns. 

• Skriftlig fremstilling: 5,6 i gns.  
 
Disse resultater dækker over en spredning hvor alle karakterer bortset fra – 03 bliver 

brugt.  

Referat: Alle elever fra 9. årgang deltog i terminsprøverne bortset fra 2 elever, som blev 
fritaget. 
 
Der er lavet flere målrettet indsatser efter terminsprøven blev taget for forhåbentlig 
at kunne gøre resultaterne endnu bedre til eksamen i juni. 
 

5. Orientering 

Sagsfremstilling Gensidig orientering: 

• Elever 

• Skoleledelsen 
- Medarbejdere 
- Skoleårets planlægning 
- Legepladser i Nyråd og ved Stensved Klub. 
- Orientering om ide fra Præstø hvor skolebestyrelsen og 

handelsstandsforeningen gensidigt har repræsentation i hinandens 
bestyrelser. 

• Formanden 

• Øvrige forældrevalgte 

• Personalerepræsentanter 

• Ekstern repræsentant 
 

Referat Elever: 
Afbud fra elevrepræsentant 
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Skoleledelsen: 
Skolen har pt. lønudgifter på 1 million mere end der er tildelt. Det er besluttet i 
skoleforvaltningen, at der ikke skal forflyttes medarbejdere mellem afdelingerne, da 
man tror på at økonomien vil finde et leje ved naturlig afgang.  
 
Vi er i gang med at planlægge næste skoleår og holder bl.a. møder mellem 
skoleledelse og TR. Det er et stort arbejde at planlægge et skoleår, og vi er kommet 
godt i gang med arbejdet.  
 
Vi har holdt to brobygningsdage for vores 6.klasser. De blev undervist af 
udskolingslærerne på Stensved og det var en stor succes både for elever og lærere. 
 
Vi har holdt et møde med Konditorbageren i Vordingborg omkring en ordning mht. 
bestilling af sandwich, pastasalat mm.  
 
I forhold til skolebestyrelsesvalget, så mangler vi kun suppleanter. Det ville være godt, 
hvis bestyrelsen kan finde 1-2 forældre, som har lyst til at være suppleanter særligt fra 
Mern eller Stensved, så alle tre afdelinger er repræsenteret. Afdelingslederen i Mern, 
vil medtage emnet i kommende information til afdelingens forældre. 
 
Vi er i gang med at invitere forældre, som har børn der starter i skole til august 2023. 
Afdelingslederne holder et møde med alle forældre som er interesserede i at se og 
høre om skolen.  
 
Formanden: 
Jeg har været til formøde i forhold til næste dialogmøde med BUF-udvalget d. 5/5. Vi 
vil gerne tale om kommunikation med politikerne og om, hvordan man ensarter 
skolernes hjemmeside noget mere, så vi fremstår mere som et samlet skolevæsen i 
Vordingborg kommune. 
 
Deltaget i forældrecafé for forældre med børn, som er ordblinde. Vi fik drøftet mange 
gode emner og sparring mellem forældre.  Der bliver udbudt to forældrekurser 
gennem VUC. 
 
Øvrige forældrevalgte: 
Kursus via Skole og Forældre blev aflyst grundet for få tilmeldinger.  
 
Næstformanden har været med til et elevrådsmøde på Stensved. Der blev fortalt om 
skolebestyrelsen og om, hvorfor det er vigtigt at elevrådet har en repræsentant med i 
skolebestyrelsen.  
 
Kommunikationsudvalget har sendt et oplæg, som gerne må være et punkt til næste 
skolebestyrelsesmøde, hvor oplægget vil blive uddybet.   
 
Personalerepræsentanter: 
Vi mærker også, at vores 6. klasser har været glade for brobygningsforløbet.  
 
Nyråd har holdt skolefest for mellemtrinnet, som var en succes.  
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Der er kort tid til sommerferien, og man kan mærke, at flere medarbejdere begynder 
at tænke på næste skoleår.  
 
Flere af afdelingerne holder åbent hus inden sommerferien, hvor det vil være en god 
idé at bestyrelsen er synlig.   
 
Ekstern repræsentant: 
Vi har haft 8. klasser i brobygning og det har været en succes. 
 

6. Beslutning 

Sagsfremstilling Skolefoto. En gruppe fra bestyrelsen og administration/ledelse indstiller til valg af 
fotograf for det kommende skoleår. 

Referat Michelle og Jane blev valgt som repræsentanter til at være med til at vælge en ny 

skolefotograf.  

På mødet blev der præsenteret to fotofirmaer, og der var enighed om at indstille 

skolefotografen ”Frandsen”.  

4 forældre stemte for beslutningen, 1 forældre stemte imod og 2 valgte ikke at 

stemme. 

Næstformanden ønsker ført til referat, at han stemmer imod indstillingen.  

Som begrundelse anføres, at oplægget til de to skolefotografer, er fremlagt forskelligt, 
hvorfor de ikke har haft samme vilkår ved fremlæggelse af deres produkter. 

Derudover ønsker næstformanden ikke at indstille en fotoudbyder, som i deres tilbud, 

giver diverse billeder gratis til skolen. Billeder, som næstformanden mener i sidste 

ende, bliver betalt af forældrene. 

7.  Orientering 

Sagsfremstilling Orientering om initiativ for at styrke rekrutteringen til 0. klasse 2023. 

Referat  

8. Orientering 

Sagsfremstilling Eventuelt 

Referat Næste møde i bestyrelsen er d. 11. maj 2022 i Nyråd. 

9. Drøftelse – kun for forældrevalgte 

Sagsfremstilling Skolebestyrelsesformanden ønsker en drøftelse af kommunikationen mellem de 
forældrevalgte medlemmer.  
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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 Michael Bach 

 

mailto:ma@vordingborg-gym.dk

