
 

REFERAT 15. marts 2017 

Udvalg Bestyrelsesmøde 

Mødedato 21. februar 2017 kl. 19– 21 

 

Mødelokale Skolen 

Åbne sager Pkt. 1017 - 1024 

Lukkede sager  

Fraværende Lenette – Gitte H  

Valg af ordstyrer   

Referat  

Næste møde Mandag den 27. marts 2017 kl. 20 -21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side2/4  

 

Bestyrelsesmøde 

 

Pkt. 1017 Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt 

 

Pkt. 1018 Godkendelse af referat – og underskrift. 

 Godkendt 

 

Pkt. 1019 Til orientering – Korte indlæg: 

Postkasse. 

Nyt fra formanden. 

Nyt fra børnehaven/ SFOèn 

Mange børn på SFO 

Aften åben starter op igen – der vil være et rekord forsøg i maj 

Vuggestuen er startet op – det er spændende og er en god proces 

Børnehaven har været lidt ”plaget” af virkesomhedspraktikaneter 

der ikke har udfyldt rollen optimalt. 

 

Nyt fra skolen. 

Nye skemaer fra d. 27.2 

Fastelavn på mandag – ingen ting i tønderne . 

Trivselsundersøgelserne bliver færdig i april – og derefter træk-

kes rapport. 

Nyt fra medlemmerne. 

Ditte deltager i kursus om forældre samarbejde. 

 

 

 

 

Pkt. 1020 ”Gør en god institution bedre”. v/ udevalget 

Forældrearrangement den 27. marts kl. 19.00 -20.00. 

Mål: At forældrene kommer med ideér til, hvad de mener, der skal til, for 

at gøre hele Kirkeskoven bedre. 

 

I løbet af det sene forår vil vi blive bedt om en skriftlig tilbagemelding på, 

hvordan Bestyrelsen konkret har arbejdet med temaet. 

- Hvad har vi gjort til dato? 

 

 

Eliane,Lenette og Ditte er i udvalg 

Eliane sender  udvalgets forløbige dagsorden til d. 27 marts, 

                   bliver vedlagt som bilag (se bilag) 

 Drøftelse af forskellige tiltag 



 

 

Side3/4 Dorthe og Dorte laver 

Udarbejdelse af hvordan procedurene er i forhold til ind-

stilling af børn til PPR eller andet. Som bliver fremført på næste 

bestyrelses møde 

 

 

Pkt. 1021 Kantine den 23. & 24. maj. v/ Lenette. 

Kommende 0 klasse deltager (Dorthe betaler den voksne der skal 

have penge)  15 -20 kr. dag 

Sara og Lenette og Stina 

  

Pkt. 1022 Forslag om udarbejdelse af Principper for god opførsel. v/Dorte 

 Hvorfor er det nødvendigt med principper på dette område? 

 Se bilag med cases. 

 Cases bliver gennemgået – Dorte beskriver baggrunden for hvor-

for det er disse cases er kommet på banen. 

 Cases er virkelige hændelser – hvilke er en bekymring i sig selv. 

 Rigtig god drøftelse. 

 Der bliver lavet en brain strom – som er ned skrevet 

 De kommer som bilag til mødet i april. 

  

  

 

Pkt. 1023 Skolens og SFOens legeplads. v/ DR & DN 

Legepladstilsynet kasserede de gamle legeredskaber i træ lige inden 

sommerferien. 

Da virksomhedernes drift er overgået til Kommunale Egendomme, har vi 

ikke økonomi til at bygge nyt.  

Dorthe og Dorte laver en plan over hvad der kunne laves af for-

ældre. 

Dorthe R Deler en folder ud med relevante fonde der kan søges  - 

dette vil være en forældre opgave. 

Dorthe R og Dorte finder ud af sammen med resten af personale 

gruppen og børn, hvad der kunne være godt at få på legepladsen 

af redskaber eller andet. Det ligger klar senest 27 marts. 

Legeplads udvalg Ditte, Per og Frank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 1024 Evt 



 

 

Side4/4   

 

 

Pkt. til kommende møde(r): 

Motion  - er der nok ??? 

 

Pkt. xxxx Status vedr. budgettet. 

- Årsopgørelse budget 2016. 

- Budget 2017. 

 

Punkter, hvor elevrådet kan have glæde af at deltage. 


