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Vordingborg Kommune 

Kulsbjerg Skole 

 Skolebestyrelsesmøde  

Dato 24. marts 2021  

Tidspunkt 18.00 – 20.30  

Sted TEAMs 

Mødeleder Annette B. Andersen 

Fraværende Jane Cargo 
Hanne Matras 

Deltagere Michael Bach 
Jesper Kragh 
Knirke Ullerup 
Maria Sølving 
Mette Abildgaard 
Jacob Kofoed-Hansen 
Annette B. Andersen 
Elisabeth Froholdt 
Mette Nørgaard 
Michelle Grønborg Jensen 
Nils Nørbo 
Stine Balch Sørensen 

 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat Dagsorden er godkendt. 
 

2. Orientering 

Sagsfremstilling Præsentation af skolens to nye inklusions- og praksisvejledere, Michael og Jesper. De 
vil fortælle om et udviklingsprojekt i Stensvedsafdelingens specialgrupper.  

Referat Præsentation af Michael og Jesper. Begge har erfaring med specialområdet, PPR og 
folkeskoleområdet. 
 
Michael har primært fokus på praksisvejledning på mellemtrinnet og udskolingen. Er 
primusmotor på visitationer på hele Kulsbjerg skole. 
 
Jesper har indtil nu brugt tid på at arbejde med praksisvejledning i indskolingen og 
vores afdeling på Mern.  
Vi arbejder pt. med en udvikling af holddelingen på afdelingen i Stensved.  
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Vi vil være til rådighed i forhold til sparring og rådgivning af lærere og pædagoger ca. 
hver 2 uge.  
 
Frem til sommerferien vil vi arbejde med visitationsprocessen og er i gang med at 
udvikle og forfine processen. Opmærksomhed på løbende at følge op på 
visitationsafgørelserne med relevante samarbejdspartnere fx PPR. 
 
Efter sommerferien vil vi begynde at arbejde med at opbygge 
forældreklasser/forældregrupper. Relevante emner vil blive taget op fx hvordan er 
det at være forældre til en teenager.  
 
Familieklassen vil tage sit udgangspunkt i indskolingen, hvor vi vil inddrage udvalgte 
forældre til at være en større del af skolen i 12 uger.  
 
Der drøftes endvidere emnet ”brobygning,” som et relevant emne for 
inklusionsvejlederne.  
 

3. Til høring. 

Sagsfremstilling Høring vedr. bæredygtigt skolevæsen. Punktet blev drøftet første gang på mødet den 

23. februar. Endeligt høringssvar skal kunne sendes umiddelbart efter mødet, for at 

blive afgivet rettidigt. Annette eftersender udkast til høringssvar.  

Referat Formanden og næstformanden har skrevet et par kommentarer til høringssvaret.  
 
Der er enighed om at slette formuleringen omkring samarbejde omkring Femeren-
forbindelsen, og om hvordan der bør arbejdes med karakterer i udskolingen.  
 
Der er ikke yderligere kommentarer til høringssvaret. Nils sender bestyrelsens svar 
efter mødet.  
 
 

4. 
 

Gensidig orientering. 

Sagsfremstilling 
 

Orientering: 

• Skoleledelsen 
- Status på skoleårets planlægning.  
- Corona – status – bl.a. Mern. 
- Nye medarbejdere 
- Kulsbjerg Skole er fortsat i tilsyn 

• Formanden 
- Nyt fra arbejdsgrupperne 
- Påskehilsen fra bestyrelsen til personalet 
- Ideer til formandens beretning – jf. skolebestyrelsens årshjul 
- Forløb omkring økonomi. 

• Medlemmer 

• Elever 
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Referat: Skoleledelsen: 
Status på skoleårets planlægning: 
Vi er begyndt at tale om skoleårets planlægning. Vi lægger op til at sammenlægge 
vores 3. klasser i Nyråd og Stensved, så der kun bliver 1 4. klasse på de to afdelinger i 
det kommende skoleår.  
 
Pt. ser det også ud som om, at der kun er elever til 2. 7.klasser.  
 
Vi afventer, at professionsaftalen bliver færdig på både pædagog og lærerområdet. 
 
Corona: 
Mernafdelingen har været lukket i 2 uger pga. coronasmitte blandt både elever, 
forældre og medarbejdere. Vi har haft et godt samarbejde med coronahotline og 
styrelsen for patientsikkerhed.  
 
Nye medarbejdere: 
Der har i dag været afholdt ansættelsessamtaler og vi forventer, at kunne ansætte en 
pædagog pr. 1. maj 2021.  
 
Tilsyn fra UVM: 
Mern er fortsat under tilsyn fra UVM. Udskolingen i Stensved har forbedret 
karakterne og er dermed ude af tilsyn fra UVM. Vi har takket ja til et sparringsforløb 
fra læringskonsulenterne i UVM. 
 
Formanden: 
Vi skal have revurderet vores arbejdsgrupper og besluttet, hvilke grupper der fortsat 
skal arbejdes med.  
 
Påskehilsen: 
Bestyrelsen har sendt en påskehilsen til alle medarbejdere og købt et påskeæg til alle.  
 
Ideer til formandens årsberetning: 
Inputs modtages gerne.  
 
Forløb omkring økonomi: 
Formanden har på tværs af de øvrige skoler i kommunen haft travlt med at udforme 
et skriv omkring skolernes økonomi og ønsket om at fastholde muligheden for at 
kunne overføre hele mindreforbruget. 
 
Skolebestyrelsesformændene har været i dialog med både skolechefen og 
borgmesteren. Emnet bringes op på møde i kommunalbestyrelsen i dag d. 24/3, hvor 
vi håber, at der kommer en godkendelse af overførsel af mindreforbrug på op til 3%. 
 
Medlemmer: 
Mette Abildgaard har kigget på, hvordan eleverne fra Kulsbjerg skole klarer sig efter 
de starter på Vordingborg Gymnasium. Der er fokuseret på i alt 19 elever, som pt. går 
i 2g og 2hf.  
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Overvejende klarer de fleste elever fra Kulsbjerg skole sig godt. Mange hæver eller 
fastholder deres karaktergennemsnit fra folkeskolen, når de starter på Gymnasiet, 
hvilket er positivt. 
 
Elevrådsformanden: 
Vi har haft svært ved at holde møde i elevrådet pga. Corona. Elevrådet vil tage en 
snak med udskolingslederen i forhold til de eksaminer som eleverne skal op til til 
sommer. 
 
 

5.  
 

Orientering  

Sagsfremstilling 
 

Som det ser ud lige nu, kommer vi til at få fem klasser færre i det kommende skoleår.  
 
Skoleledelsen planlægger efter at bruge personaleressourcerne bedst muligt i forhold 
til det kommende antal klasser og lægge klasser sammen i Stensved og Nyråd.  
 

Referat Skolebestyrelsen bakker op omkring klassesammenlægningerne pga. faldende elevtal. 

 

6. Godkendelse 

 

Sagsfremstilling. Lovgivningen siger, at skolebestyrelsen skal godkende timefordelingsplanen. Siden 

sidste revision af folkeskoleloven, ar der reelt ikke været noget at tage stilling til, da 

timefordelingen er defineret i folkeskoleloven. Timefordelingsplanen vedlægges som 

bilag.  

 

Referat Skolebestyrelsen godkender timefordelingsplanen. Der vil igen i år blive søgt om 

forkortet skoledage. 

 

7. Drøftelse 

Sagsfremstilling Eventuelt 
 

Referat Medarbejderrepræsentant: 
Tusind tak for bestyrelsen påskehilsen – alle medarbejdere blev meget glade. 
 
Lærere og pædagoger skal pt. være meget omstillingsparate, da rammerne for fx den 
fysiske undervisning hele tiden ændrer sig. Der er blevet leveret en stor indsats for at 
få undervisningen til at lykkes i de nye rammer.  
 
Stor ros til alle forældre i forhold til opbakning om udeskole – det er tydeligt at 
mærke.  
 
Vi er stadig interesseret i fx at højne karakterne og arbejde med brobygningen til 
udskolingen. Evt. tænke elevrådet eller de ældste klasser ind i brobygningen. 
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Highlight til AULA: 

• Præsentation af inklusionsvejledere 

• Orienteringspunktet 

• Forløb omkring økonomi 
 
 

 
 
 
 

 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  

Nils Nørbo Stine Sørensen  

 


