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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 27. maj 2021  

Tidspunkt 18.00 – 20.30  

Sted Stensved 

Mødeleder Annette B. Andersen 

Fraværende Michelle G. Jensen 
Mette Abildgaard 
Elisabeth Froholdt 
 

Deltagere Knirke Ullerup 
Maria Sølving 
Mette Abildgaard 
Jacob Kofoed-Hansen 
Annette B. Andersen 
Jane Cargo 
Hanne Matras 
Elisabeth Froholdt 
Mette Nørgaard 
Michelle Grønborg Jensen  
Elisabeth Froholdt 
Christian Lemvig Jørgensen 
Nils Nørbo 
Stine Balch Sørensen 
 

 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat Dagsorden er godkendt 
 

2. Orientering 

Sagsfremstilling Suppleringsvalg til skolebestyrelsen.  

Referat Der har været afholdt opstillingsmøde, og vi har nu to nye repræsentanter og en 
suppleant. 
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3. Orientering 

Sagsfremstilling Skoleårets planlægning bl.a. to nye professionsaftaler og en ny skoleplan.  

Referat Der er kommet en nye lokale professionsaftaler for både lærere og pædagoger. 
Aftalen er endnu ikke kommet ud til lærerne. 
 
Desuden skal alle skoler udarbejde en skoleplan, som er blevet præsenteret for alle 
medarbejdere. 
 
Vi forventer at anvende et andet program end tidligere til medarbejdernes 
opgaveoversigter.  
 
 

4. 
 

Gensidig orientering 

Sagsfremstilling 
 

Orientering: 

• Skoleledelsen 
- Corona – status  
- Sidste skoledag 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/maj/210519-
retningslinjer-for-uddannelsesafslutning-og-studenterkoersel-til-
offentliggoerelse.pdf 

- Dimission 
- Internat for personalet den 5. til 6. august 

• Formanden 
- Andelen af uddannede lærere i fastestillinger. 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Search.aspx?k=Omr%C3%A5de%3AGru
ndskole%20Kulsbjerg%20Skole 
På Kulsbjerg Skole har vi to lærere i såkaldt skolebaserede stillinger – det 
betyder, at de er under uddannelse samtidig med at de arbejder som lærere 
ca. 13 timer om ugen. Vi har en fastansat lærer, der uddanner sig ved siden af 
arbejdet og vi har en ansat til specialopgaver, der har grunduddannelse som 
pædagog. 

- APV, hvordan ser den ud? Der er ikke udarbejdet APV i den tid nuværende 
skoleleder har været ansat.  

- Hvordan opretholdes det faglige niveau ved langtidssygdom? Først ser vi 
hvilke muligheder vi har for at dække opgaverne indenfor teamet, hvis ikke 
opgaven kan løses denne vej, så forsøger vi at vikardække med vikarer, som vi 
vurderer, kan magte opgaven.  

- Klassestørrelser i de enkelte afdelinger - bilag 
- Udskolingsprojektet - bilag 

 

• Medlemmer inkl. personale 

• Elever 
 
 
 
 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/maj/210519-retningslinjer-for-uddannelsesafslutning-og-studenterkoersel-til-offentliggoerelse.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/maj/210519-retningslinjer-for-uddannelsesafslutning-og-studenterkoersel-til-offentliggoerelse.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/maj/210519-retningslinjer-for-uddannelsesafslutning-og-studenterkoersel-til-offentliggoerelse.pdf
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Search.aspx?k=Omr%C3%A5de%3AGrundskole%20Kulsbjerg%20Skole
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Search.aspx?k=Omr%C3%A5de%3AGrundskole%20Kulsbjerg%20Skole
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Referat: Skoleledelsen: 
Corona: 
Vi har ikke haft nogle syge i den seneste tid, og det er godt. Vi har pt. fuld 
undervisningstid.  
Vi er ved at undersøge, om vi kan samle skoleklubben i Stensved i sommerferien. Det 
afventer vi et svar på, så vi kan melde ud til alle forældre.  
 
Internat for medarbejdere: 
Vi har planlagt et internat fra d. 5 til d. 6. august, som skal handle om professionelle 
læringsfællesskaber og professionel kapital. Initiativet er positiv modtaget.  
 
Sidste skoledag: 
Der har i år været en kommunal opmærksomhed på, at sidste skoledag d. 21/5 blev 
en dag uden alkohol.  
 
Vi tog derfor alle 9. klasser med til Skovtårnet for at klatre. Det var det en stor succes, 
som ville give god mening at fortsætte med næste år. 
 
Dimission: 
Vi holder dimission d. 22. juni, hvor vi regner med at kunne invitere alle elever og 
forældre til et samlet arrangement. 
 
Formanden: 
Andelen af uddannede lærere på Kulsbjerg skole: 
I nyhederne er der talt om, at man i Vordingborg kommune har et relativt højt antal 
ikke-uddannede lærere.  
 
Vi har på Kulsbjerg Skole tre lærere, som er ansat på ordningen omkring en 
skolebaseret uddannelse. Dvs. at de er under uddannelse og har fast to dage med 
undervisning på skolen.  
 
Desuden har vi én fastansat lærer, som ikke er uddannet. 
 
Vi prioriterer, at lærerne underviser i deres linjefag, men det kan være svært at 
overholde i alle fag. Dvs. at visse fag varetages af lærere med realkompetence fremfor 
linjefag. 
 
APV: 
Det besluttes i et kommunalt årshjul, som vi forventer kommunens HR-afdeling 
sætter i gang. 
 
Det faglige niveau ved langtidssygdom: 
Vi forsøger i første omgang at dække undervisningstimer med kendte voksne og med 
vikarer, som klædes på til opgaven i samspil med teamets lærere og pædagoger. 
 
Når vi ansætter vikarer, så beder vi bl.a. om at se deres eksamensbeviser for deres 
ungdomsuddannelse for at sikre, at de har en faglig baggrund.  
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Vi bruger også lærer- og pædagogstuderende, samt vikarer, der har erfaring med at 
arbejde med børn. 
 
Opmærksomhed på at melde ud til forældre vedrørende langtidssygdom. 
 
Klassestørrelser: 
Vi har god erfaring med at samle to årgangsklasser til én samlet årgang. Det giver øget 
mulighed for holddeling på forskellige niveauer.  
 
Det giver desuden et øget samarbejde mellem lærerne. 
 
Fremadrettet opmærksomhed på, at også introverte elever skal trives i den store 
gruppe.  
 
Udskolingsprojekt: 
Vores udskolingsprojekt har ligget stille pga. corona. Vi er i gang med at forme 
projektet sammen med udskolingslærerne.  
 
Vi vil gerne fortælle de gode historier om udskolingen, og det skal projektet gerne 
være med til.  
 
Vi oplever, at udskolingen står tættere sammen, og vil gerne sparre, involvere sig og 
samarbejde med hinanden.  
 
Fokus på, hvordan dokumentet om udskolingen kommunikeres ud til forældrene, så 
flere læser det.  
 
Der er brugt en del penge på udskolingsmiljøet, hvor der bl.a. er indkøbt 
bordtennisborde, som eleverne er glade for.   
 
Medlemmer: 
Formanden er blevet kontaktet ved. skolemad, som sendes videre til skoleledelsen.  
 
Kulsbjerg skoles udskoling har deltaget i det som kaldes for klassedysten, og har 
vundet op til flere præmier.  
 
Vi har afholdt omvendt brobygning, hvor uddannelsesinstitutionerne har været på 
besøg på skolen. Det var et meget positivt arrangement.  
 

7. Drøftelse 

Sagsfremstilling Evt.  

Referat Faldende børnetal: 
Opmærksomhed på årsagen til, at elever vælger en anden skole.  
 
Vi skal fortsætte med at fortælle den gode historie om Kulsbjerg skole, så vi kan 
tiltrække og fastholde elever. Den gode brobygning mellem afdelingerne er et af 
omdrejningspunkterne.  
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Kommende 7. klasses lærere besøger i øjeblikket 6. klasserne på de tre afdelinger for 
at møde deres kommende elever og fortælle om det at gå i 7. klasse i Stensved.  
 
Indkøb af nye bøger: 
Der er indkøbt bøger for den ekstra bevilling, som vi har fået af UVM, så skolernes PLC 
udvides.  
 
Artikel i lokale medier: 
Skoleledelsen oplever, at arbejdsmiljøet blandt lærerne har været presset efter at der 
har været artikler i de lokale medier omkring forældres holdning til Kulsbjerg Skoles 
organisering i fremtiden.  
 
Bestyrelsen beslutter at formulere et skriv. 
 
Elever inviteres med til det sidste møde.  
 
Mødet i juni holdes fysisk. 
 
 

 
 
 
 

 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  
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Nils Nørbo Stine Sørensen  

 


