
 

SB Møde 25. november 2021 Side 1 af 4 

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 

• Michelle Grønborg Jensen 

• Gert Tonny Larsen 

• Jane Kargo Rode  

• Jacob Andkjær Christensen 

• Karina Rasmussen  

• Annette B. Andersen 
 
Personalerepræsentanter 

• Maria Sølving 

• Jacob Kofoed-Hansen 
 
Ekstern repræsentant 

• Mette Abildgaard 
 
Elevrepræsentanter 

• Asta Kristinsdottier  
 

Skoleledelsen 

• Nils Nørbo 

• Stine Balch Sørensen 

• Christian L. Jørgensen 

• Janne L. Clasen 
 

Fraværende  
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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  
 

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.  
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Referat  
 
 
 
 
 

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:  
 

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  
 
 
 

6. Beslutning 

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

Referat  

7. Beslutning 

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

Referat  
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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  

9. Evt.  

Sagsfremstilling  

Referat  

 
 
 
 

 

 

 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  
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