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Vordingborg Kommune 
Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 11. januar 2022  

Hvis der er nogen, som har behov for at deltage i mødet online, kan de bruge linket 
i kalenderinvitationen. 

Tidspunkt Rundvisning på Mernafdelingen fra klokken 17.30 – til klokken 18.00 ved 
afd. leder Bendt Jespersen 

Mødet er fra klokken 18.00 – 20.00  

Sted Mern – mødelokalet ved administrationen.  

NB: Mødet afholdes på Teams, så derfor udskydes rundvisningen til et andet møde. 

Mødeleder Annette Andersen 

Deltagere Forældrerepræsentanter 
• Annette B. Andersen 
• Michelle Grønborg Jensen 
• Gert Tonny Larsen 
• Karina Rasmussen 

 
Personalerepræsentanter 

• Maria Sølving 
• Jacob Kofoed-Hansen 

 
Ekstern repræsentant 

• Mette Abildgaard 
 
Elevrepræsentanter 

• Ásta Elisabeth Kristinsdottier - konstitueret elevrådsformand 
 
Skoleledelsen 

• Stine Balch Sørensen 
• Nils Nørbo 
• Bendt W. Jespersen 

 
Fraværende • Jane Kargo Rode  

• Jacob Andkjær Christensen  
• Hanne Matras 
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Dagsorden  
 

Klokken 17.30 – 
18.00 

Rundvisning. Vi mødes ved døren ind til administrationen 
 
Rundvisningen udskydes til et senere tidspunkt.  

1. Godkendelse af dagsorden. 
Referat Dagsorden er godkendt.  

 
2. Orientering 
Sagsfremstilling Status på handleplan vedr. Mern, ved. afd. leder Bendt Jespersen.   
Referat Bendt gennemgår den handleplan, som er udarbejdet i forbindelse med tilsyn fra 

UVM. Det skal bemærkes, at grundlaget for tilsynet bygger på data fra skoleåret 
2019-2020 herunder de Nationale test og Trivselsmålingen. 
 
Handleplanen samler alle de indsatser, som der er igangsat i Mern.  Herunder bl.a.: 
 

• Uddannelse for pædagoger 
• Bevægelsesbånd  
• Implementering af testplan 
• Arbejder med strategien ”Tale-læse-lytte-skrive” til at understøtte læring 
• Dysleksivenlig skole - øget fokus på læsning og implementering af APP-Writer 
• PLC - etablering af skolebibliotek 
• Morgenmad i skoleklubben - udvides efter Corona 
• Ved at uddanne inklusionsvejleder til at varetage familieklasser 
• Øget opmærksomhed på elever med faglige udfordringer 
• Supervision af personalet i Mern 
• Forældrekurser med opmærksomhed på at skabe tættere kontakt mellem 

forældre og lærere. 
 
Mern trækker desuden på sparring fra vores læsevejleder, dysleksikoordinator og 
kommende danskvejleder.  
 
Alle lærere har i løbet af skoleåret fået forskellige faglige kurser, som støtter op 
omkring indsatserne. Vejlederne afholder desuden klassekonferencer med faglærerne 
i dansk og matematik. Disse møder sker på baggrund af testplanen. 
 

3. Orientering 
Sagsfremstilling Arbejdsgruppen vedr. kommunikation orienterer for status for gruppens arbejde. 

Referat Det besluttes, at punktet udskydes til næste møde.  
 

4. 
 

Orientering 

Sagsfremstilling 
 

Status vedr. forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen frem til sommerens nyvalg, 
samt oversigt over hvem der er på valg – fremlægges på mødet. 
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Referat: Der skal vælges 5 nye forældrerepræsentanter - 4 forældre er på genvalg og der skal 
vælges 1 ny forældre. Desuden vil det være godt at have flere suppleanter.  
 
Bestyrelsen drøfter, hvordan de bedst muligt kan gøre opmærksom på valget til 
skolebestyrelsen. Gert og Maria vil komme med gode bud på, hvordan vi kan 
tiltrække interesserede forældre, da de er en del af arbejdsgruppen omkring 
kommunikation. 
 
De bestyrelsesmedlemmer, som er på valg melder tilbage til Nils, hvis de gerne vil 
være på genvalg. 
 

5. Orientering 
Sagsfremstilling Gensidig orientering: 

• Elever 
• Elevrådsformanden er startet på anden skole – vi afventer nyvalg.  
• Skoleledelsen 

- Medarbejdere en pædagog er startet i Mern. En pædagog startet i Nyråd. 
En lærerstilling i Stensved er i genopslag. 

- Corona – status på udlevering af selvtests. 
- Status på UPV – uddannelsesparathedsvurdering for 9. årgang. 
- Status på tilsynssagen for Stensved afd.  
- Årshjulet vedr. udskolingen er sendt til grafiker.  
- Punktet vedr. evaluering af skolefoto afventer levering af elevbogen fra 

firmaet – jeg forventer punktet kan komme på i februar.  
• Formanden 
• Ørige forældrevalgte 
• Personalerepræsentanter 
• Ekstern repræsentant 

 
Referat Elever: 

Eleverne og elevrådet melder tilbage, at Kulsbjerg skole er en god skole at være elev 
på.  
 
Der er mange der mener, at toiletterne ikke er så indbydende i Stensved bl.a. pga. 
gamle vandhaner. Det kan bl.a. skyldes, at 7. og 8. årgang pt. benytter toiletvogne. 
 
Flere har et ønske om flere svømmetimer fx både i 4. og 5. klasse, og der er et ønske 
om billedkunst som valgfag i udskolingen. 
 
Der er generelt tilfredshed med lejrskoler, men 5. klasse i Stensved mangler deres 
lejrskole.  
 
Flere elever efterlyser en skolebod.  
 
Der er udfordringer med varmen i Stensved. 
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Skoleledelsen: 
Der er startet nye pædagoger i Mern og Nyråd, og vi har pt. slået en ledig lærerstilling 
op til Stensved. 
 
Vi forventer at udlevere selvtest til eleverne sidst på ugen, så de fortsat kan teste sig 
selv derhjemme. Elever kan fortsat blive testet på skolen, men vi anbefaler selvtest. Vi 
oplever, at mange elever bliver testet to gange om ugen. 
 
Eleverne i 9. klasse er blevet uddannelsesparathedsvurderet, og for de elever, som pt. 
ikke er uddannelsesparate, vil der blive sat forskellige ekstra indsatser i værk, så alle 
forhåbentlig vil være uddannelsesparate til sommer.  
 
Stensved er forsat under tilsyn fra UVM, og skolen har orienteret, som alle 
indsatserne på afdelingen for at få komme ud af tilsyn. Vi afventer svar fra UVM om 
hvorvidt tilsynet fastholdes eller frafalder.  
 
Ang. Skolefoto, så vil det nye skolefotofirma blive evalueret, da der har været en del 
fejl. Nils evaluerer med firmaet inden næste skolebestyrelsesmøde. 
 
Formanden: 
Jeg er med i dysleksigruppen for forældre, og vi har taget initiativ til et møde d. 3/2 
for forældre med børn, som har dysleksi. VUC deltager også på mødet og tilbyder 
desuden kurser for forældre, som enten selv er ordblinde eller har børn med dysleksi. 
 
Der er oprettet en Facebookgruppe, hvor dysleksigruppen kan dele erfaringer og 
kommunikere på tværs af afdelingerne. 
 
Forældrevalgte: 
Gert hører, at eleverne har glædet sig til at komme tilbage til skolen efter kort 
nedlukning og juleferie.  
 
Der mangler rengøring særligt i garderoben i skoleklubben i Nyråd. Der er en 
udfordring med at ansætte rengøringspersonale.  
 
Skolebestyrelsen vil gerne blive klogere på, hvorfor elever vælger at gå på en anden 
skole end Kulsbjerg skole. Langt de fleste forældre vil gerne fortælle, hvorfor de 
vælger en anden skole.  
 
Personalerepræsentanter: 
Vi har 11 elever, som er gået videre til DM i fagene og det er vi stolte af. Vi har 
øveprøver i 8. og 9. klasse. Udskolingen har haft projektopgave i uge 50. 
 
Alle lærere og vejledere får meget ud af klassekonferencerne.  
 
Vi har lige nu praktikanter, og vi ser det som en vigtig opgave at blive udfordret af nye 
synspunkter - det giver os selv meget. 
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Elevfravær fylder meget - er det muligt, at bestyrelsen udarbejder et skriv til forældre 
om vigtigheden af, at deres børn ikke har for meget fravær? 
 
Der har tidligere været udarbejdet et skriv fra forvaltningen, som kan genlæses, og 
understøtte, at det er vigtigt for eleverne at være i skole for at undgå manglende 
læring. 
 
Ekstern repræsentant: 
Jeg lagde mærke til, at snakken om uddannelsesparathedsvurderingerne. Det er 
vigtigt at understrege, at elever der pt. ikke er vurderet uddannelsesparate sagtens 
kan nå at blive det. 
 
Mange åbent hus-arrangementer på de forskellige ungdomsuddannelser er desværre 
blevet aflyst pga. Corona.  
 

6. Drøftelse 
Sagsfremstilling Kommunikation – status på arbejdet i arbejdsgruppen 
Referat  

7.  Beslutning 
 - Udkast til nyt princip vedr. lejrskoler vedlægges til drøftelse, evt. rettelser 

og beslutning. 
8. Referat Bestyrelsen godkender udkastet til nyt princip vedr. lejrskoler. 

 
Sagsfremstilling Orientering 
 Eventuelt 
Referat Bestyrelsen spørger ledelsen, om de kan undersøge årsagen til, at 5. klasse i Stensved 

ikke har været på lejrskole/hyttetur.  
 
Er der mulighed for at gøre noget i forhold til at tilgode se det? 
 
Næste møde i bestyrelsen er d. 9. februar 2022. 

 
 
 
 

 Forældrevalgte  

Michelle Grønborg Jensen Jane Kargo Bønnelykke Rohde Hanne Matras 
 

Gert Tonny Larsen 
 

Karina Rasmussen 
 

Annette Bergiel Andersen 
 

Jacob Andkjær Christensen,  
 

 
 

 

 Elevvalgte  
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 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  

 


