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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

Konstituerende skolebestyrelsesmøde  

Dato 12. august 2020  

Tidspunkt 18.00 – 19.30 Vi serverer smørrebrød.  

Sted Stensved.  

Mødeleder Annette B. Andersen (indtil formand er valgt). 

Fraværende Jacob Fosgerau 

Deltagere Annette B. Andersen, Knirke Ullerup, Hanne Matras, Michelle Jensen, Mette 
Abildgaard, Mette Nørgaard, Jane K. Bønnelykke Rode, Maria Moos Sølving, Jacob 
Kofoed-Hansen, Stine Balch Sørensen, Nils Nørbo 

 

Referat:  
 

1 Godkendelse af dagsorden. 

Referat: Dagsorden er godkendt. 

2. 
 

Orientering 
 

Sagsfremstilling 
 

Skoleledelsen gennemgår kort hvad skolebestyrelsens arbejde går ud på. Herunder 
underskriver hvert medlem en tavshedserklæring i forhold til de rammer og regler, 
der er for skolebestyrelsens arbejde.   

 
 

Referat: Et skolebestyrelsesmøde er et lukket møde og man må kun referere fra mødet om det 
der står i referatet.  
 
Skolebestyrelsen udarbejder bl.a principper, som fungerer som skolens retningslinje. 
  
Der er pt. gang i at få valgt til elevråd på de tre afdelinger. Fremover skal der være 
elever repræsenteret på møderne.  

3.  
 

Orientering  

Beslutning. 
 

Runde med hvert medlems forventninger til skolebestyrelsens arbejde.  

Referat Annette: Komme lidt tættere på skolen og dens rammer. Spændende at være en del 
af bl.a. at være med til at ansætte lærere og pædagoger. 
 
Jane: Kan godt lide at være tæt på, og på den måde at få en bedre indsigt i skolen.  
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Knirke: Jeg sidder her, da jeg ikke var tilfreds med udeområderne på Mern afdelingen 
og ville gerne være med til at præge det. 
 
Mette A: Jeg synes det er vigtigt, at så mange unge som muligt kan blive 
uddannelsesparate. Vi har et godt samarbejde med Kulsbjerg skole.  
 
Hanne: Jeg sidder her med både en privat og arbejdsmæssig interesse. Nysgerrig på, 
hvordan man lærer. Udskolingen har min særlige interesse. 
 
Michelle: Man kan ikke tillade sig at brokke sig med mindre man selv gør noget for at 
forstå og engagere sig. Tror på, at skolebestyrelsen spiller en central rolle. 
 
Jacob: Kan godt lide at sidde her. Vil gerne komme med inputs til, hvordan lærere, 
pædagoger og administrativt personale arbejder. Vi arbejder på, at alle elever bliver 
så dygtige de kan. 
 
Mette: Tror på, at involvering er vejen frem til at bidrage til processen omkring 
opbygning af en god skole.  
 
Maria: Jeg elsker udvikling, så jeg kan slet ikke lade være med at være her.  
 
Det besluttes, at alle medlemmer af skolebestyrelsen udarbejder et kort skriv om sig 
selv, som sendes ud til forældre sammen med billeder af bestyrelsen.  
 
Formanden udarbejder en skabelon sammen med Irene, som sendes rundt til 
bestyrelsen.  
 
Det besluttes at sende referatet ud til alle forældre ved at sende et link til 
hjemmesiden, hvor referatet ligger.   
 
 
 

4.  
 

Beslutning 

Sagsfremstilling 
 

 Valg af formand. 

 Valg af næstformand. 

Referat Annette B. Andersen vælges til formand. 

 

Mette Nørgaard vælges til næstformand. 

5.  
 

Godkendelse 
  

Sagsfremstilling Godkendelse af forretningsorden. Skoleledelsen foreslår en række justeringer af den 
tidligere forretningsorden. Justeringerne er markeret med rødt.  

Referat 
 

Punktet kommer på til næste møde. 
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6.  
 

Godkendelse 

Sagsfremstilling Godkendelse af mødeplan for skoleåret 2020 – 2021. 

 12/8 2020 (konstituerende møde) 

 24/8 -2020 (Mern) 

 22/9 -2020 (Nyråd) 

 28/10-2020 (Stensved) 

 26/11-2020 (Mern) 

 11/1-2021 (Nyråd) 

 23/2-2021 (Stensved) 

 24/3-2021 (Mern) 

 22/4-2021 (Nyråd) 

 24/5-2021 (Stensved) 

 16/6-2021 (Mern) 
 

Referat Det besluttes at møderne starter kl. 18.00 og slutter senest kl. 20.30. 
 
Mødeplanen godkendes, dog med disse rettelser: 
 

 D. 26/11 erstattes med d. 24/11  

 D. 24/5 erstattes med d. 17/5 
 
 

6. Drøftelse og justering.  

Sagsfremstilling Drøftelse og justering af årshjul for skolebestyrelsen. 

Referat Årshjulet drøftes på næste møde. 
 

7. Drøftelse. 

Sagsfremstilling Eventuelt 

Referat Punkter til dagsorden sendes til formanden. 
 
Plan for forældremøder for de tre afdelinger sendes til bestyrelsen. 
 
Mette udarbejder en stikordsliste, som kan bruges ved skolebestyrelsens besøg på 
forældremøder.  
 
Brugen af ipad i skoleklubberne. Skal være et punkt på et fremtidigt møde. 
 
Skolebestyrelsen har ikke yderligere kommentarer til ferieplanen 2021/2022 og 
tillægget til kvalitetsrapporten. Dog udarbejdes en kommentar omkring Kulsbjerg 
Skoles indsats omkring brobygningen mellem afdelingerne fra 4. klasse og udvikling af 
udskolingen.  
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Nils Nørbo 
Skoleleder 
 
Underskrifter – referatet printes og underskrives af mødedeltagerne på mødet. 

 

 Forældrevalgte  

Michelle Grønborg Jensen Jane Kargo Bønnelykke Rode Hanne Matras 
 

Jacob Fosgerau Mette Ræbild Nørgaard Annette Bergiel Andersen 
 

Knirke Bonnie Ullerup 
 

  

 Elevvalgte  

 (Stensved ) 
Afventer 

 (Mern ) 
Afventer 

 (Nyråd ) 
Afventer 

 Medarbejdervalgte  

Maria Moos Sølving Jacob Kofoed-Hansen  

 Ekstern  

Mette Abbildgaard 
ma@vordingborg-gym.dk 

  

 Sekretariat  

Nils Nørbo Stine Balch Sørensen  

 


