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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 28. oktober 2020  

Tidspunkt 18.00 – 20.30  

Sted Nyråd 

Mødeleder Annette B. Andersen 

Fraværende Jane Kargo Rode 
Jacob Kofoed 
Hanne Matras 
Jakob Fosgerau 

Deltagere Annette Bergiel Andersen 
Mette Ræbild Nørgaard 
Hanne Matras 
Jakob Fosgerau 
Knirke Ullerup 
Michelle Grønborg Jensen 
Mette Abildgaard  
Elisabeth Sindet 
Stine Balch 
Nils Nørbo 

 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat Dagsorden er godkendt 
 

2. Forslag til justering i formuleringen i ”Bedre skolemiljø til alle”. 

Sagsfremstilling Skolelederen har set på formuleringen i ”Bedre skolemiljø til alle”. Skoleledelsen 
foreslår, at formuleringen justeres, så det positive børnesyn skrives frem i teksten.  
 
Det er tanken, at denne kan bruges til profilering af skolen. Der er ikke forslag til 
justering af bilaget. Efter behandling i skolebestyrelsen, skal forslaget behandles i 
skolens lokaludvalg.  
 

Referat Det er godt at fremhæve positivt ladet ord i dokumentet om Bedre skolemiljø, og 
ændringerne godkendes. 
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3. 
 

Gensidig orientering. 
 

Sagsfremstilling 
 

Orientering: 

• Skoleledelsen 
- Lejrskolerne efter sommerferien. 
- Corona. 
- Karaktererne i 2019 og 2020 når specialvisiterede elever ikke tæller med.  
- Film. 
- Økonomi. 
- Status på udskolingsprojektet.  
- Status på personale.  
- Status på til og fraflytning fra den 1.8.20 – 1.10.20. 

• Formanden 

• Medlemmer 

• Elever 
 

Referat: Skoleledelsen 
Lejrskolerne er gået godt. En pige fra 9. klasse blev sendt hjem fra København pga. 
overtrædelser af regler, og en elev fra 6. klasse blev hentet fra Rønne, da et 
familiemedlem var smittet med corona. 
 
Vi har fået lavet en film om skolen, og den er blevet rigtig god. Den er vi meget 
tilfredse med. Den bliver lagt på hjemmesiden. 
 
Det går godt med skolens økonomi, og vi er derfor i gang med at bruge nogle penge 
på bl.a. undervisningsmidler. 
 
Udskolingsprojekt – vi har kigget på holddannelsen og talt om der er noget som skal 
justeres. Det går godt med at holddele, og vi holder gode møder. Det drøftes, at der 
skal være opmærksomhed på at give viden om eleverne videre mellem lærerne.  
 
Personalestatus – vi har ansat en afdelingsleder, og det offentliggøres i morgen 
torsdag kl. 12.00. 
 
Vores inklusionsvejleder har sagt sin stilling op og vi har opslået to stillinger op. Én 
som inklusionsvejleder og én stilling som praksisvejleder. Vi vil styrke 
inklusionsområdet og bl.a. har vi planer om at oprette en familieklasse. 
 
Til og fraflytning – hovedparten af bevægelserne sker omkring sommerferien.  
 
Corona - Vi beder forældre som inviteres ind på skolen, om at bære mundbind. Vi har 
fastsat offentlighedszoner, hvor vi tager imod forældrene.  
 
Medarbejdere får tilbud om at få et visir, som de kan bruge, hvis de har lyst. 
 
Corona – der er ikke kommet nye krav til grundskolen. Vi har bedt lærerne om at 
genopfriske de ”gamle” retningslinjer om fx ikke at give kram, spritte og vaske 
hænder. 
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Formanden: 
På mødet i januar følges der op på brugen af ipads i klubberne, hvor 
klubkoordinatoren inviteres med. 
 
Ansættelse af afdelingsleder – det kan være svært at finde tid til at deltage i 
ansættelsessamtaler, når de afholdes i dagtimerne.  
 
Medlemmer: 
Vi er ved at få nyt køkken i Stensved. Vi har haft DM i fagene for udskolingen, som 
forløb fint trods tekniske vanskeligheder. 
 
Faglokalerne er ved at blive opgraderet, og der indkøbes sofaer, bordtennisborde mm 
til at forbedre udskolings miljø. 
 
Elever: 
Vi arbejder på at deltage ved Danske skolelevers generalforsamling. Vi arbejder også 
på at få repræsentanter fra DS ud til skolen. 
 
Vi er begyndt at planlægge julefesten, hvor coronareglerne overholdes. 
 
 

4.  
 

Drøftelse/beslutning. 

Sagsfremstilling. 
 

Skolebestyrelsesformanden ønsker en status på de nedsatte arbejdsgrupper.  

Referat Der er ikke så meget nyt. Der er ikke sket særlig meget.  
 
Tovholderne tager fat i deres grupper igen, så der kan komme mere gang i arbejdet 
med de forskellige indsatsområder.  
 
 

5.  
 

Drøftelse  

Sagsfremstilling 
 

Erfaringsudveksling i forhold til hvordan det er gået ved de forældremøder, hvor 
medlemmerne har deltaget på vegne af skolebestyrelsen.  
 

Referat Forældremøderne – der efterlyses mere synlighed blandt skolebestyrelsen. Der 
nævnes, at referaterne kan sendes ud til forældrene eller udtræk af referatet.  
 
Det besluttes, at de centrale beslutninger klippes ud af referatet og sendes til 
forældre på AULA. Bestyrelsen beslutter, hvilke highlights, som skal sendes ud, når 
referatet læses op.  
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6 Drøftelse 

Sagsfremstilling. Ordensregler. Oplæg ved bestyrelsesmedlem Michelle Jensen. Vedlagt en kopi af 

Michelles mail til skoleleder, samt link til Bekendtgørelsen om fremme af god orden i 

Folkeskolen. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/697 

Referat Der har været en forældrehenvendelse omkring 0. klasse i Stensved. Der er taget 
hånd om sagen sammen med læreren. Desuden en situation i skoleklubben, som der 
også er håndteret.  
 
Der tages kontakt til forældrerådet i klassen for derigennem at følge op.  
 

7. Drøftelse. 

Sagsfremstilling Eventuelt 

Referat Orientering fra ekstern repræsentant – brobygning mellem gymnasiet og folkeskoler 
er nu aflyst og det er ærgerligt.  
 
Praktikpladser – flere praktikpladser for 9. klasse er aflyst pga. Corona. Særligt 
indenfor fag i sundhedsvæsenet, militæret mm. 
 
Høringssvar til budgettet kan findes på hjemmesiden. 
 
Hvis der er økonomi til det, så er der forslag om, at man kan forsøde hverdagen for 
elever og medarbejdere. Gode ideer modtages. 
 
 

  

  

  

 
 
 
 

 Forældrevalgte  

Michelle Grønborg Jensen Jane Kargo Bønnelykke Rode Hanne Matras 
 

Jacob Fosgerau Mette Ræbild Nørgaard Annette Bergiel Andersen 
 

Knirke Bonnie Ullerup 
 

  

 Elevvalgte  

 (Stensved ) 
Elisabeth Sindet 

 (Mern ) 
Afventer 

 (Nyråd ) 
Afventer 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/697
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 Medarbejdervalgte  

Maria Moos Sølving Jacob Kofoed-Hansen  

 Ekstern  

Mette Abbildgaard 
ma@vordingborg-gym.dk 

  

 Sekretariat  

Nils Nørbo Stine Sørensen  

 


