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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 1. september 2022  

 

Tidspunkt Mødet er fra klokken 18.00 – 20.00 – Mulighed for rundvisning fra klokken 
17.30 

Sted Mern - administrationslokalet 

Mødeleder Helle Eeg 

Deltagere Forældrerepræsentanter 

• Gert Tonny Larsen 

• Jane Kargo Rode 

• Karina Rasmussen 

• Helle Eeg 

• Kirstine Laustsen 
 
Personalerepræsentanter 

• Maria Sølving 

• Jacob Kofoed-Hansen 
 
Ekstern repræsentant 

• Mette Abildgaard 
 
Elevrepræsentanter 

• Naja Due Kirsted 
 

Skoleledelsen 

• Nils Nørbo 

• Stine Balch Sørensen 

• Michael Bach 
 

Fraværende • Michelle Grønborg Jensen  

• Jacob Andkjær Christensen 
  

 

 

 



 

SB Møde 25. november 2021 Side 2 af 5 

Dagsorden  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Referat Dagsorden godkendes.  
 
Det besluttes, at punktet vedrørende konstitueringen af bestyrelsen dvs. valg af 
næstformand tages som det sidste punkt på dette møde.  
 

2. Drøftelse 

Sagsfremstilling Drøftelse af de første erfaringer med bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i 
forældremøder.  
 

Referat Helle har deltaget i flere forældremøder, og bl.a. fortalt om bestyrelsens arbejde, og 
derigennem opfordret forældrene til at være en del af skolebestyrelsen. Særligt en 
opfordring til forældre i Mern og Stensved.  
 
Har tænkt på, at det kunne være en god idé at skabe kontakt mellem skolebestyrelsen 
og forældrerådene i de enkelte klasser. Dele erfaringer og komme med eksempler på, 
hvordan skolebestyrelsen har påvirket beslutninger på Kulsbjerg Skole.  
 
Et godt eksempel på, hvad bestyrelsen har haft indflydelse på, er brobygningen fra 6. 
klasse til udskolingen i Stensved, og hvordan bestyrelsen har været med til at skabe 
en god fortælling om udskolingen.  
 

3. Orientering 

Sagsfremstilling Status på testplanen v. Maria.  

Referat Dansk- og matematikvejledere har udarbejdet en testplan, hvor elevernes resultater 
bruges på både klasse og individniveau.  
 
Efter hver test afholdes en konference, hvor vejledere, faglærere og ledelse deltager. 
På mødet drøftes resultaterne, og derpå sparres omkring, hvordan vi opnår en faglig 
progression hos eleverne. Det kan fx være i forhold til undervisningsdifferentiering, 
holddeling mm.  
 
Vi har etableret fælles forberedelse mellem afdelingerne, hvor lærerne forbereder sig 
sammen med vejlederne.  
 
Testen er et redskab til læreren i forhold til at følge elevernes faglige progression.   
 

4. 
 

Orientering 

Sagsfremstilling Status på dysleksivenlig skole, bl.a.: 

Risikotest for ordblindhed 
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Co teaching, 8. årgang 

Afgangsprøven 

Elevpatruljer  

Forældrenetværk 

Løbende APP Writer kurser 

Referat: I skoleåret 2019/2020 fik vi uddannet en dysleksivejleder, som siden hen har arbejdet 
på at gøre Kulsbjerg skole til en ”Dysleksivenlig skole”. 
 
Flere tiltag er sat i gang herunder elevpatruljer bestående af ordblinde elever, som 
hjælper andre elever, der er etableret et forældrenetværk og vi har øget fokus på at 
støtte elever med dysleksi til afgangsprøverne.  
 
Desuden er alle lærere blevet præsenteret for ” De 9 tjekpunkter til dysleksivenlig 
undervisning”, som er punkter, der understøtter læreren i at planlægge deres 
undervisning dysleksivenligt.  
 
Vi oplever en øget interesse for vores skole, fordi vi netop har viden om 
ordblindevenlig undervisning, og fokus på at støtte elever med dysleksi.  
   

5. Orientering 

Sagsfremstilling Gensidig orientering: 

• Elever 

• Skoleledelsen 
- Personale – Michael Bachs konstituering udløber med udgangen af 

september. Michael har et ønske om at komme tilbage til jobbet som 
inklusions- og praksisvejleder. Afdelingsleder Christian Jørgensen 
overtager funktionen. 

- To opsigelser. 
- Status på tilsyn. 

• Formanden 
- Bestyrelsens kommunikation mellem møde f.eks. når der skal udarbejdes 

høringssvar. 

• Øvrige forældrevalgte 

• Personalerepræsentanter 

• Ekstern repræsentant 
 

Referat Elever:  
Afbud 
 
Skoleledelsen: 
Christian L. Jørgensen, som er udskolingsleder, vil overtage funktionen som 
afdelingsleder i Mern pr. 1/10-22. 
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Vi har fået to opsigelser, og vælger at forsøge at besætte stillingerne med to vikariater 
frem til sommerferien.  
 
Vi har endnu ikke hørt fra STUK i forhold til tilsynet i Mern. Punktet vil fremover være 
et fast punkt på dagsordenen. 
 
Formanden: 
Opfordring til bestyrelsesmedlemmer svarer, når der sendes mails rundt.  
 
Forslag om at beskrive de forskellige tiltag der gøres for 6. klasserne i forbindelse med 
brobygningen til 7. klasse.  
 
Der er blevet spurgt til, om eleverne lærer om førstehjælp i skolen.   
 
Der mangler generel information om skoleklubben. 
 
Kursus for bestyrelsesmedlemmer d. 7/9 og møde om bæredygtigt skolevæsen  
d. 29/9 kl. 15.30 til 17.00. 
 
Personale repræsentanter: 
Det ”Bæredygtige skolevæsen” fylder blandt medarbejderne. Det er en lang proces 
før der bliver taget en beslutning og det skaber utryghed.  
 
Vi skal snart i gang med at svare på en trivselsundersøgelse og i den forbindelse har 
alle teams spillet et trivselsspil og det har været en positiv oplevelse.  
 
Ekstern repræsentant: 
Vi kommer ud på skolerne sammen med nogle af vores elever og fortæller om STX og 
ZBC, og det plejer at fungere godt.  
 

6. Drøftelse 

Sagsfremstilling Princip vedr. mobiltelefoner. Formanden er blevet mødt af forældrespørgsmål om 
gældende skoleregler på området. Princippet vedlægges som bilag.  
 

Referat Der drøftes forskellige ting omkring brugen af mobiltelefoner. Vi ser en kort film om 
mobilpolitik fra Det danske filminstitut, som kan danne grundlag for en drøftelse på et 
senere møde.  
 

7. Drøftelse  

Sagsfremstilling Konstituering af bestyrelsen herunder valg af næstformand, og drøftelse af rettelser i 
forretningsorden for skolebestyrelsen. 
 

Referat Jacob Andkjær Christensen stiller op til posten som næstformand og vælges.  
 
De bemærkninger, som skolelederen har markeret i forretningsordenen godkendes.  
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 Forældrevalgte  

Michelle Grønborg Jensen Jane Kargo Bønnelykke Rode  Jacob Andkjær Christensen 
 

Gert Tonny Larsen 
 

Karina Rasmussen 
 

Helle Eeg 
 

Kirstine Laustsen 
 

  

 Elevvalgte  

  
Afventer valg 

  

 Medarbejdervalgte  

Maria Moos Sølving Jacob Kofoed-Hansen  

 Ekstern  

Mette Abbildgaard 
ma@vordingborg-gym.dk 

  

 Sekretariat  

Nils Nørbo Stine Balch Sørensen  

 

mailto:ma@vordingborg-gym.dk

