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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 26. oktober 2021  

Hvis der er nogen, som har behov for at deltage i mødet online, kan de bruge det 
link, der er i denne kalenderindkaldelse. Giv venligst besked til Nils, hvis du ønsker 
at bruge denne mulighed. 

Tidspunkt 18.00 – 20.00  

Sted Nyråd 

Mødeleder Annette Andersen 

Fraværende Michelle Grønborg Jensen 
Maria Sølving 
Jane Kargo Rode 
Kaya Sofie Emtoft Morgan – elevrådsformand 
Ásta Elisabeth Kristinsdottier - næstformand 
Jacob Andkjær Christensen 

Deltagere Forældrerepræsentanter 

• Knirke Ullerup 

• Annette B. Andersen 

• Hanne Matras 

• Gert Tonny Larsen 

• Karina Rasmussen 
 
Suppleant 
 
Personalerepræsentanter 

• Jacob Kofoed-Hansen 
 
Ekstern repræsentant 

• Mette Abildgaard 
 
Elevrepræsentanter 
 
Skoleledelsen 

• Stine Balch Sørensen 

• Nils Nørbo 
 

Ved skolebestyrelsesmødet i juni besluttede bestyrelsen, at suppleanter også 
indbydes til møderne.  
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Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat Dagsorden godkendes dog med den ændring, at punkt 2 og punkt 4 udgår pga. fravær 
ved mødet. 
 

2. Orientering 

Sagsfremstilling Nyt fra elevrådet. Velkommen til Kaya og Ásta. Kaya og Ásta fortæller hvordan 
elevrådet er kommet i gang. 

Referat Punktet udsættes til næste møde. 
 

3. Orientering 

Sagsfremstilling Ingrid orienterer om arbejdet mod at blive en dysleksivenlig skole. 

Referat Ingrid har taget en uddannelse som dysleksivejleder og har udbygget arbejdet på 
dysleksiområdet.  
 
Hun har testet mange elever med dysleksi, og der ligger derfor en stor opgave i 
forhold til at understøtte disse elever. 
 
Kulsbjerg Skole har sammen med firmaet WizKids lavet en aftale om, at vi skal være 
pilotskole. Vi arbejder hen imod at blive certificeret som en dysleksivenlig skole. 
 
Vi har nedsat en arbejdsgruppe bestående af lærere, vejledere og ledere, som skal 
være med til at styre processen omkring det øget fokus på dysleksi. Der er bl.a. 
drøftet forskellige indsatser 
 
Vi har lavet et pilotprojekt med vores 0. klasse i Nyråd i forhold til at lave en ordblinde 
risikotest og desuden tester vi for ordblindhed fra 3. klasse med UVM´s digitale 
ordblindetest.  
 
AppWriter er et læse-og skriveunderstøttende program, som er introduceret til alle 
lærere og dernæst eleverne. Vi har afholdt workshops for lærerne i forhold til, 
hvordan lærerne bedst muligt støtter deres elever med dysleksi fx i forhold til 
afviklingen af prøver og i den almindelige undervisning.  
 
Vi har afholdt et infomøde for forældre med ordblinde børn. Der var mange 
interesserede forældre til mødet, og der blev nedsat en forældregruppe.  
 
At deltage i dette projekt giver os som skole et stort løft, som støtter os i at blive 
endnu bedre til vores kernopgave.  
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4. 
 

Orientering 

Sagsfremstilling 
 

Maria orienterer om skolens nye testplan. 

Referat: Punktet udsættes til andet møde. 
 

5. Orientering 

Sagsfremstilling Gensidig orientering: 

• Elever 

• Skoleledelsen 
- Økonomi - Orientering omkring kommunalt vedtaget budget.  
- Budgetopfølgning pr. 30.9.21. 
- Pressemeddelelse vedhæftet. 
- Legeplads i Nyråd og ved klubben i Stensved 
- Personale 
- Dysleksi 
- Arbejdet med skolens hjemmeside 

• Formanden 
- Dialogmøde med BUF (slides vedhæftet)  

• Ørige forældrevalgte 

• Personalerepræsentanter 

• Ekstern repræsentant 
 

Referat Skoleledelsen: 
Der er vedtaget et budget på skoleområdet. Der er bl.a. fokus på at skabe mere 
ledelse af skoleklubberne.  
 
Ang. budgetopfølgning, så tyder det på, at vi kommer ud med et balanceret budget. 
Dette til trods for, at skolerne i højere grad selv skal dække deres coronaudgifter.  
 
Legepladsen ved skoleklubben i Stensved udbygges for 450.000 kr.  
 
Legepladsen i Nyråd udbygges for 600.000 kr., og vi venter på et tilbud fra to 
legepladsfirmaer. Opmærksomhed på, hvilket udtryk vi gerne vil have på legepladsen. 
 
En medarbejder i Mern er stoppet, og der er ansat en ny lærer pr. 1/12-2021. Der er 
desuden ansat en pædagog, som starter i Nyråd pr. 1/1-2022.  
 
Der arbejdes på skolens hjemmeside – særligt med den skabelon, som vi centralt fra 
skal arbejde i. 
 
Ang. tilsyn i Mern, så skal vi aflevere en opdateret handleplan i slutningen af 
november. Dette arbejde er påbegyndt. 
 
Formanden: 
Vi har afholdt flere gode ansættelsessamtaler.  
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En lille opsang fra formanden om, at bestyrelsesmedlemmer deltager i de planlagte 
skolebestyrelsesmøder, så vi får mere stabilitet omkring møderne.  
 
Formanden og næstformanden har været til dialogmøde med BUF-udvalget, og talte 
bl.a. om uddannelsesparathed, og hvordan skolerne skaber bedre relationer til 
lokalmiljøet og foreningslivet.   
 
Øvrige forældrevalgte: 
Ved ansættelsessamtaler inviteres både formand og næstformand.  
 

6. Drøftelse 

Sagsfremstilling Gert har bedt om at få dette punkt på dagsordenen, som kan være med til at 

beskrive/definere opgaven vedr. information/kommunikation. 

Emnet er vendt med Maria, og jeg mener at der er behov for en generel snak om 

opgaven for dette underudvalg. 

Er opgaven at udpege kommunikationsveje for hvordan vi får kommunikeret ud hvad 

Kulsbjerg skole er og står for?  

Er det at hjælpe med at få spredt de gode historier? 

Er det at komme med ideer til hvordan og finde ud af hvordan de dårlige opstår og 

hvordan vi undgår det?  

P.t. finder jeg opgaven lettere udefineret. Derfor anses det for en god ide at få emnet 

drøftet på næste møde og få en samlet bestyrelse til at definere hvad opgavens 

rammer er? 

Skolens gældende princip vedr. kommunikation er vedhæftet. 

Skoleledelsen har haft en drøftelse med kommunikationskonsulent Maria Steno. Hun 

foreslår, at vi starter med at forholde os til nedenstående spørgsmål, for at blive mere 

klare på vores eksterne kommunikation om skolen: 

o Hvilke kvaliteter kendetegner skolen/afdelingerne i dag? 
o Hvilke af disse kvaliteter kan vi fremhæve mere i vores kommunikation? 
o Hvilke eksempler og tegn i hverdagen ser vi på, at skolen/afdelingerne har 

ovenstående kvaliteter? 
o Hvordan kan vi blive bedre til at lægge mærke til tegn på kvalitet i hverdagen? 
o Hvordan kan vi fortælle om vores kvaliteter og de tegn, vi ser på kvalitet i 

vores dialog med hinanden og med elever, forældre, og omverden?  
 

Referat Bestyrelsen beslutter at tage udgangspunkt i de ovenstående spørgsmål, som 

kommunikationskonsulenten Maria Steno har stillet. Gert og Maria udarbejder et 

oplæg til en videre drøftelse af punktet. 
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7.  Drøftelse 

 Hvad skal et kommende princip vedr. lejrskoler indeholde? 
- På hvilke årgange tager vi på lejrskole/hyttetur? 
- Hvor langt væk kan de enkelte klassetrin rejse? 
- Hvor mange dage er klasserne afsted? 
- Skal vi bede forældrene betale for mad? I givet fald hvor stort et beløb? 
- Hvordan skal princippet forholde sig til evt. forældredeltagelse på en 

lejrskole? 
- Hvordan skal forældrene forberedes på lejrskolen, så en stor del af dem 

ikke ender med at hente deres børn? 
- Andet? 

Referat Det drøftes, om lejrskolen i 7. klasse bør droppes, da det ikke fungerer.  
 
I forhold til, hvor langt væk klasserne tager til på lejrtur, så drøftes det om 
indskolingen overnatter i lokalområdet, om mellemtrinnet overnatter et sted i 
Danmark og at udskolingen kan rejse til et andet land eller være i Danmark. 
 
Det nævnes, at udskolingen kunne have en besøgsklasse fx i Tyskland, som man 
kunne besøge i forbindelse med lejrskolen.  
 
Erfaringerne fra gymnasiet er at lejrture i sidste skoleår blev holdt i Danmark og det 
var en succes.  
 
Det bør drøftes, hvad der er formålet med lejrskole/hyttetur på de enkelte klassetrin.  
 

8. Orientering 

 Gert beder ”Den gamle bestyrelse” orienterer om forløbet vedr. forslag om ”Analyse 
af mulig udskoling i Nyråd”.  

Referat Der har i 2020 været talt om muligheden for at etablere en udskoling i Nyråd. Der blev 
indsamlet data omkring fraflytninger og det gav ikke anledning til et videre arbejde. 
Det blev besluttet at bakke op omkring indsatsen om at forbedre udskolingen. 
 
Bestyrelsen var dengang ikke interesseret i at splitte en skole, men derimod samle en 
skole.   
 
Kulsbjerg skole skal være den bedste skole, og det bør vi altid stræbe efter. 
Skolebestyrelsen skal være med til at udvikle vores skole, så vi sammen får den bedste 
skole.  
 

9. Orientering 

 Eventuelt 

Referat Skolefotografering: 
Der tales om, at skolefotos i år ikke er tilfredsstillende. Det besluttes, at vi evaluerer 
processen, når den er afsluttet. 
 
Næste møde er d. 25/11-2021 i Stensved. 
 
Punkter, som sendes ud på AULA: Alle punkter 
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 Forældrevalgte  

Michelle Grønborg Jensen Jane Kargo Bønnelykke Rode Hanne Matras 
 

Gert Tonny Larsen 
 

Karina Rasmussen 
 

Annette Bergiel Andersen 
 

Knirke Bonnie Ullerup 
 

Jacob Andkjær Christensen, 
suppleant 
 

 

 Elevvalgte  

 Kaya Sofie Emtoft Morgan 
 

Ásta Elisabeth Kristinsdottier  

 Medarbejdervalgte  

Maria Moos Sølving Jacob Kofoed-Hansen  

 Ekstern  

Mette Abbildgaard 
ma@vordingborg-gym.dk 

  

 Sekretariat  

Nils Nørbo Stine Sørensen  

 


