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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 16. juni 2021  

Tidspunkt 18.00 – 20.30  

Sted Mern 

Mødeleder Annette B. Andersen 

Fraværende Elisabeth Froholdt 
Jane Cargo 
 

Deltagere Knirke Ullerup 
Maria Sølving 
Mette Abildgaard 
Jacob Kofoed-Hansen 
Annette B. Andersen 
Hanne Matras 
Mette Nørgaard 
Michelle Grønborg Jensen 
Bendt Jespersen 
Nils Nørbo 
Stine Balch Sørensen 
I anledningen af at det er sidste møde inden sommerferien, og første fysiske møde i 
lang tid, er der bestilt smørrebrød. 
 

 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat Dagsorden er godkendt. 
 
 

2. Orientering 

Sagsfremstilling Der har været afholdt suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Valget blev afsluttet som 
såkaldt ”Fredsvalg”. Valgt er: Gert Tonny Larsen og Karina Rasmussen. Valgt som 
suppleant er: Jacob Andkjær Christensen. 

Referat Det besluttes, at suppleant Jacob Andkjær Christensen fremover skal deltage på 
skolebestyrelsesmøderne.  
 
 

3. Drøftelse. 

Sagsfremstilling Tidligere skoleleder Anne Marie Jacobsen har henvendt sig i forbindelse med Fonden: 
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Margrethe Jensens Mindelegat. En fond, der uddeler mindre legatportioner til unge 
studerende fra Stensved. I fondens fundats står der, at præsten i Stensved, 
skolelederen i Stensved og skolebestyrelsesformanden for skolen er faste 
medlemmer i fondens bestyrelse.   

Anne Marie Jacobsen oplyser, at hvis ikke skoleleder og skolebestyrelsesformand 
ønsker at indgå i bestyrelsen, så vil de nuværende medlemmer gerne fortsætte 
arbejdet.  

Referat Det besluttes, at Anne Marie Jacobsen fremover uddeler legaterne og dermed 
fortsætter dette arbejde. 
 

4. 
 

Gensidig orientering 

Sagsfremstilling 
 

Orientering: 

• Skoleledelsen 
- Status på personale 
- Status på afgangsprøver 
- Til og fraflytning af elever siden den 1.1.21. Mundtlig orientering. 

 

• Formanden 
 

• Medlemmer inkl. personale 

• Elever 
 

Referat: Skoleledelsen: 
Vi har pt. opslået flere stillinger. Der er flere ansøgere til stillingerne i Mern, men 
knapt så mange til stillingerne i Stensved. 
 
I forhold til prøvekarakterer, så er der særligt givet gode karakterer i de mundtlige 
prøver. 
 
Siden januar er 9 elever meldt ud af skolen med begrundelsen om, at de er udrejst fra 
landet. Vi har siden 1. januar 2021 indskrevet 11 elever fra andre skoler. 
 
Formanden: 
Formanden har et ønske om, at få elevrådene ude på afdelingerne til at fungere igen, 
og desuden deres deltagelse på skolebestyrelsesmøder. 
 
Medlemmer: 
I forhold til corona, så har vi igen åbnet skolen for forældre, og det er gået godt.  
 
Mette Abildgaard fra gymnasiet har deltaget i brobygningen, og det har været en 
rigtig god oplevelse at møde 8. årgang på Kulsbjerg Skole. Gymnasiet var på besøg på 
skolen af to omgange. 
 
 
 
 

5. Orientering 
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Sagsfremstilling Årets elevtrivselsmåling fremlægges for bestyrelsen til orientering.  
 

Referat Vi har i år sat måleperioden til 14 dage, så vi ser på frisk data. Elevtrivselsmålingerne 
er gennemgået i de enkelte teams, og derudfra er der besluttet, hvilke 
indsatsområder man vil arbejde videre med i det nye skoleår. 
 
Overvejende er det positive målinger for de enkelte klassetrin/årgange.  
 
Målingerne skal ses i lyset af, at eleverne har haft meget hjemmeundervisning og det 
kan mærkes særligt i forhold til det sociale i udskolingen. 
 

6. Drøftelse 

Sagsfremstilling Eventuelt 
- Farvel til Mette Nørgaard, og tak for et stort arbejde for bestyrelsen 
- Fremtidige skolebestyrelsesmøder 

 

Referat Stor tak til Mette Nørgaard for at have været næstformand i bestyrelsen - det har 
været et godt og konstruktivt samarbejde. 
 
Fremtidige møder er som udgangspunkt af en varighed på 2 timer. Hvis der er mange 
punkter på dagsordenen, så kan mødet udvides til at vare 2,5 time. 
 

 

 Forældrevalgte  

Michelle Grønborg Jensen Jane Kargo Bønnelykke Rode Hanne Matras 
 

 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 Sørensen  

 


