
 

Referat 21. marts 2017 

Udvalg Bestyrelsesmøde 

Mødedato 11. januar 2017 kl. 19 – 21 

 

Mødelokale Skolen 

Åbne sager Pkt. 1009 - 1016 

Lukkede sager  

Fraværende Per, Eliane, Frank, Stina, Dorthe  

Valg af ordstyrer   

Referat  

Næste møde Tirsdag den 21. februar 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side2/3  

 

Bestyrelsesmøde 

 

Pkt. 1009 Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt    

 

Pkt. 1010 Godkendelse af referat. 

 Godkendt 

Pkt. 1011 Til orientering – Korte indlæg: 

Postkasse. 

- Invitation til forældre vedr. tilsyn af skolen ”Hvordan håndterer 

Bestyrelsen deres tilsynspligt” 

Forslag fra Linette at kurset henlægges, da det er dyrt. 

 

Nyt fra formanden. 

- Invitation til Videns- og erfaringsseminar den 1. april 

 

Landudvikling/opfølgning på bæredygtighed. Linette og Ditte deltog. 

 

Invitation lørdag den 1. april 2017 i Ringsted.  

Emne:Når skolebestyrelsen tager ansvar og følger op.  

 

Nyt fra børnehaven/ SFOèn 

- Yogalærer i børnehaven 

- Førskole opstart/værksted/udeliv 

- Julefest udendørs evalueret som en succes 

- Årsplan Bh/SFO. Husk at SFO også får en 

- Aftenåbent/filmaftener fortsætter 

 

Nyt fra skolen. 

Stort stykke i avisen fra skolens juletur til kirken 

 

Nyt fra medlemmerne 

intet 

 

Pkt. 1012 ”Gør en god skole bedre”.  

Forældrearrangement den 27. marts. 

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

at gøre en god skole bedre. 

- Nedsættelse af udvalg. 

- Punkter til en dagsorden 

 

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

hvordan Bestyrelsen konkret har arbejdet med temaet. 



 

 

Side3/3 - Hvad har vi gjort til dato? 

Sanne Salomonsen deltager i ”Gør en god skole bedre” 

- Invitation til alle – herefter kontakt til andre gennem 

Forældrerådene. Eliane/Ditte/Linette nedsat i udvalg. 

Udvalg melder tilbage vedr. forældreindragelse 

 

Pkt. 1013 Status vedr. budgettet. 

- Per Kensø er blevet kontaktet af et byrådsmedlem vedr. vores øko-

nomiske udfordringer. 

- Forventet underskud på budget 2016. 

- Udfordringer i forhold til budget 2017. 

Oversigt over lærertimer sendt til Per Kensø 

87.000 i SFO delen 

101.000 i skolen 

Bestyrelsen kan reagere efterfølgende. 

 

  

Pkt. 1014 Trivselsmåling 2016. v/DN 

 Bilag 1. 

Til orientering. 

F.eks. social trivsel 4,3. Kirkeskovsskolen ligger højst her. Alt i alt flot 

rapport i.f.t Kirkeskoven. 

 

 

Pkt. 1015 Skoledagens længde.  

 Byrådet har åbnet mulighed for afkortning af skoledagens længde inden-

for de gældende lovgivningsmæssige rammer.  

Er punktet fortsat aktuelt? Hvad siger loven?  

- Debat om kortere skoledag 

- Dilemma at vi er små 

- Bestyrelsen reagerer i.f.t budgettet 

 

Pkt. 1016 Evt 

- intet 

Følgende pkt. er udsat til senere: 

 

 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.  

 

Pkt. til kommende møde(r): 

 

Punkter, hvor elevrådet kan have glæde af at deltage. 


