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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 11. maj 2022  

 

Tidspunkt Mødet er fra klokken 18.00 – 20.00  

Sted Nyråd - personalerummet 

Mødeleder Gert Tonny Larsen 

Deltagere Forældrerepræsentanter 

• Michelle Grønborg Jensen 

• Gert Tonny Larsen 

• Jane Kargo Rode  

• Jacob Andkjær Christensen 
 
Personalerepræsentanter 

• Maria Sølving 

• Jacob Kofoed-Hansen 
 
Ekstern repræsentant 

• Mette Abildgaard 
 
Elevrepræsentanter 
 
Skoleledelsen 

• Nils Nørbo 

• Stine Balch Sørensen 
 

Fraværende • Asta Kristinsdottier  

• Karina Rasmussen  

• Annette B. Andersen 
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Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Referat Dagsorden er godkendt. 

2. Beslutning 

Sagsfremstilling Klubkoordinator beder bestyrelsen godkende, at konsolspil kan være en del af 
aktiviteterne i Kulsbjerg Skoles skoleklub jf. vedlagte bilag.  
 

Referat Bestyrelsen godkender, at der i fremtiden kan tilbydes aktiviteter med konsolspil.  
 
Bestyrelsen drøfter fordele og ulemper i forhold til om, det kan være en mulighed at 
konsolspil er en del af aktiviteterne i skoleklubben.  
 
Det understreges, at det er vigtigt at det ikke benyttes som en aktivitet uden 
pædagoger. Det er vigtigt for bestyrelsen, at det skal være en aktivitet, som skaber 
fællesskab og bevægelse mellem børnene.  
 
Desuden beslutter bestyrelsen, at der skal være en prøveperiode på et år, som 
herefter skal evalueres.  
 
Bestyrelsen beder om, at klubkoordinatoren kommer med en oplæg til, hvor meget 
klubpædagogerne forestiller sig at udbyde denne aktivitet. Oplægget godkendes af 
Skolebestyrelsen på næste møde. 
 
 

3. Drøftelse 

Sagsfremstilling På baggrund af dialogmødet mellem skolebestyrelserne og BUF-udvalget ønsker 

skolebestyrelsesformanden en drøftelse af Bæredygtigt Skolevæsen. Se evt. 

referaterne fra de sidste to møder i BUF-udvalget. 

 https://dagsordner.vordingborg.dk/#request.kriterie.udvalgId%3D1e889abf-d29c-

4d79-a0c7-020e1429defb 

Referat Der har været afholdt et dialogmøde mellem skolebestyrelser og Børne- 
Ungeudvalget, hvor vores formand og skoleleder deltog. Idet formanden var 
fraværende på dette bestyrelsesmøde, blev indtrykkene fremlagt af skolelederen Nils. 
 
Skoleforvaltningen har i den forbindelse fået fortaget en bygningsgennemgang af alle 
skoleafdelinger for at skabe et overblik over anlægsbudgettet.  
 
Desuden blev der på mødet præsenteret et driftsbudget i forhold til det faldende 
børnetal. 
 
 
 
 
 
 

https://dagsordner.vordingborg.dk/#request.kriterie.udvalgId%3D1e889abf-d29c-4d79-a0c7-020e1429defb
https://dagsordner.vordingborg.dk/#request.kriterie.udvalgId%3D1e889abf-d29c-4d79-a0c7-020e1429defb
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4. 
 

Orientering 

Sagsfremstilling 
 

Skoleledelsen orienterer om status for skoleårets planlægning. Der vedlægges et 

eksempel på ”Teamets Ramme”.  

Referat: På Kulsbjerg Skole planlægger vi skoleåret med udgangspunkt i ”Teamets ramme”, 
som bl.a. beskriver grundlaget for lærernes og pædagogernes arbejde, hvilke opgaver 
og rammer der på forhånd er besluttet på forhånd, og organiseringen af teamet. 
 
Lærerne har en timepulje på 80 timer, som placeres før og efter sommerferien, så 
lærerne har mulighed for dels at afslutte skoleåret og starte det nye skoleår på en god 
måde. Dagene bruges bl.a. til at udarbejde årsplaner og faglige kurser.  
 
 

5. Orientering 

Sagsfremstilling Gensidig orientering: 

• Elever 

• Skoleledelsen 
- Status 7. årgang efter forældremødet den 26. april. 
- Personale – en medarbejder har sagt sin stilling op.  
- Besøg af BUF udvalget. 

• Formanden 

• Øvrige forældrevalgte 

• Personalerepræsentanter 
- Die Asta 
- Brobygning 6. – 7. årgang. 

• Ekstern repræsentant 
 

Referat Skoleledelsen: 
Forældremødet for 7. årgang gik godt. Der var besøg af SSP- konsulent, som holdt et 
oplægget ”Min teenager deler da ikke nøgenbilleder”.  
 
Det gav anledning til flere gode drøftelser om bl.a vores teenagers liv på de sociale 
medier, trivsel og skoleparathed. 
 
Skolen har fået en opsigelse fra en lærer i Mern.  
 
Nyråd og Stensved har haft besøg af BUF-udvalget, som er ude for at besøge alle 
skoleafdelinger i kommunen. Mern får besøg d. 16/5. 
 
Der har været hærværk i Stensved, som er meldt til politiet.  
 
Formanden: 
Fraværende. 
 
Øvrige forældrevalgte: 
Ingen kommentarer. 
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Personalerepræsentanter: 
Vi er i gang med at planlægge næste skoleår, og der godt være følelser på spil i 
forbindelse med at få fagfordelingen til at gå op. Det er der hvert år, og det er alle 
vant til at håndtere på en god måde.  
 
Flere føler, at de har travlt hen imod afslutningen af skoleåret.  
 
8B vandt ”overraskelsesprisen” på Die Asta filmfestivalen, hvilket de er meget stolte 
af. 
 
Der har været brobygning for 6. klasserne. Det var planlagt således, at de flyttede 
skoledagen til udskolingen i Stensved i 2 dage. De blev undervist af kommende 7. 
klasses lærere og fik en forsmag på flere forskellige fag. 
 
Hele udskolingen har holdt påskefest, hvor eleverne spillede volleyball mod lærerne 
og afsluttede med at hygge og spise sammen på tværs af klasser. En meget hyggelig 
dag. 
 
8. og 9. klasserne har været til terminsprøve som forløb planmæssigt.  
 
8. klasserne tager på lejrskole til København i næste uge.  
 
Alle elever fra 5 til 9. klasse deltager pt. i Klassedysten, som handler om at komme 
rundt i lokalmiljøet og ”tjekke ind” og tælle skridt. Eleverne er meget optaget af det, 
og nogle af vores klasser har allerede vundet ugedysten.  
 
Ekstern repræsentant: 
Vi er også i gang med at planlægge næste skoleår. Vi afventer svar på, hvor mange 
elever der bliver erklæret uddannelsesparate.  
 

6. Beslutning 

Sagsfremstilling Skoleledelsen foreslår følgende mødedage for skolebestyrelsen i skoleåret 2022 – 
2023: 
 
10. august – konstituerende møde fra klokken 17.00 til klokken 18.00 i Stensved. 
 
10. august        – 18.00 til 20.00 i Stensved 
1. september   – 18.00 til 20.00 i Mern  
4. oktober        – 18.00 til 20.00 i Nyråd 
3. november   – 18.00 til 20.00 i Stensved 
6. december   – 18.00 til 20.00 i Mern 
10. januar       – 18.00 til 20.00 i Nyråd 
8. februar       – 18.00 til 20.00 i Stensved 
16. marts       – 18.00 til 20.00 i Mern 
12. april         – 18.00 til 20.00 i Nyråd 
11. maj          – 18.00 til 20.00 i Stensved 
13. juni          – 18.00 til 20.00 i Mern 
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Referat Der er et ønske om, at mødedatoerne også placeres på mandage.  
 
Skolelederen udarbejder et nyt forslag til datoer, som præsenteres på det 
konstituerende møde, som holdes d. 9. august i stedet for d. 10. august. 
 

6. Drøftelse 

Sagsfremstilling Drøftelse af kommunikationsstrategi for Kulsbjerg Skole. Se bilag fra 
kommunikationsgruppen.  

Referat Gert og Maria har udarbejdet et oplæg til en kommunikationsstrategi for Kulsbjerg 
Skole.  
 
Første skridt skal være at inddrage elever og forældre i processen og give dem 
mulighed for at komme med inputs til, hvad der er god kommunikation for netop 
dem. Disse inputs skal danne fundamentet for det endelige princip for 
kommunikation.  
 
Bestyrelsen beslutter at lave en konkurrence for hver klasse/årgang/fase, som skal 
motivere eleverne til at bidrage med deres inputs. 
 
Gert og Maria arbejder videre med oplægget til eleverne og forældrene, som 
fremlægges TIL BESLUTNING på næste bestyrelsesmøde d. 9. juni. 
 

7. Evt.  

Sagsfremstilling  

Referat Der er et ønske fra bestyrelsen om at finde en model, som øger deltagelsen af elever 
på skolebestyrelsesmøder. På mødet d. 10. august planlægges en strategi for, hvordan 
det kan håndteres. 
 
Bestyrelsen vil gerne have information om til- og fraflytning af elever på mødet i 
august.  
 
Opmærksomhed på datoer for forældremøder i begyndelse af skoleåret, hvor 
bestyrelsesmøder gerne vil være repræsenteret.  
 
Status på legeplads i Nyråd – vi forventer at legepladsen står færdig inden 
sommerferien.  
 
Skolemad – det ser lækkert ud, og vi håber, at mange elever vil benytte sig af.  
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 Forældrevalgte  

Michelle Grønborg Jensen Jane Kargo Bønnelykke Rohde  Jacob Andkjær Christensen 
 

Gert Tonny Larsen 
 

Karina Rasmussen 
 

Annette Bergiel Andersen 
 

 Elevvalgte  

  
Ásta Elisabeth Kristinsdottier 

  

 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

