
 

  DAGSORDEN 5. april 2018 

Udvalg Bestyrelsesmøde 

Mødedato Torsdag den 4. maj 2017 kl. 19– 21 

 

Mødelokale Skolen 

Åbne sager Pkt. 1025 – 1035 

Lukkede sager  

Fraværende Ras, Dorthe, Frank, Stina & Per 

 

Husk at melde afbud, hvis I ikke kommer!! 

 

Valg af ordstyrer Lenette  

Referat Dorte Næsborg 

Næste møde Torsdag den 8. juni 2017 kl. 19 -21 
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Bestyrelsesmøde 

 

Pkt. 1025 Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt. 

 

Pkt. 1026 Til orientering – Korte indlæg:    

Postkasse. 

Nyt fra formanden. 

Nyt fra børnehaven/ SFOèn 

- Den 17. maj vil SFOen forsøge at komme i Børnenens Rekordbog med 

kørsel på Mooncar. 

- 3 klasse skal på besøg i Oliemøllen. Der er aftalt to besøg. 

- Den 18. maj skal børnehaven på tur til Zoologisk Museeum. 

- Pr. 1. august er der indskrevet 5 børn i vuggestuen. 

- Der inviteres til sommerfest/ brunch den 10. juni. 

Nyt fra skolen. 

- 0. t.o.m. 2.  klasse har været i Ishøj Teater. 

- Team Rynkeby Skoleløbet var en succes. Bestyrelsen bakker op om et 

lignende arrangement i 2018. 

Nyt fra medlemmerne 

- Videns- og erfaringsseminaret var godt og inspirende. 

- Ditte deltager i kommende dialogmøde for daginstitutioner, Lenette 

for skoleområdet. 

 

Pkt. 1027 Børnenes indeklima. v/ Lenette    

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en  

Forældre med ønsket om, at børnene anvender 

hjemmesko/ strømper inde. 

Se bilag. 

Bestyrelsen synes principelt, at det er en god idé, at børnene ikke går 

med fodtøj i klasserne. 

Vi opfordrer derfor til, at forældrene i de enkelte klasser på forældremø-

det i august/ september aftaler, hvordan reglerne skal være i deres barns 

klasse. 

 

Pkt. 1028 Evaluering af kantine den 2. & 3. maj. v/ Lenette.  

 Økonomien balancerede. 

 Men det er stadig et stort problem, at forældrene ikke betaler til tiden!!! 
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Pkt. 1029 ”Gør en god institution bedre”. v/udvalget. 

 Hvordan får vi omsat forældrenes input til handling? 

 Eliane grupperer forældrenes input til næste møde. 

 Punktet genoptages på næste møde. 

 

Afrapportering til Uddannelsesudvalget. Se bilag. 

 Dorte udarbejder et forslag, som sendes til høring i Bestyrelsen 

 Deadline: 12. maj. 

 

Pkt. 1030 Status vedr. budgettet. v/ DR & DN.    

Årsopgørelse budget 2016. 

- Budget 2017.  

 

 Punktet genoptages på næste møde. 

Brev til Per Kensø og skolens budget er udsendt.  

 

Pkt. 1031 Skolens og SFOens legeplads. v/ DR & DN.   

Hvad ønsker børnene? Se bilag A 

Hvad synes personalet? Se bilag B 

Hvad tænker I? 

 

 Skolens og SFO/ børnehavens ønsker kan grupperes i to: 

1. Som omhandler konkrete arbejdsopgaver. 

Bestyrelsen foreslår evt. en arbejdslørdag for forældrene. 

2. Hjælp i forbindelse med undervisningen. 

Bestyrelsen foreslå, at de lokale erhvervsdrivende inddrages i en 

jobbank, og at hjælp til fx at læse med børnene søges på face-

book eller på forældremøderne i august/ september. 

 

 Punktet genoptages på næste møde. 

 

Pkt. 1032 Forslag til procedure for børn i vanskeligheder.  

v/ Dorthe & Dorte 

Hvad gør Kirkeskovsskolen og Kirkeskoven allerede? 

- Procedure for børn i vanskeligheder. DN. Se bilag A. 

- Procedure for børn i vanskelighder vuggestue, børnehave 

og SFO. DR. Se bilag B 

 

Procedure for børn i vanskelighder vuggestue, børnehave og SFO genop-

tages på næste møde. 

Bilag er udsendt. 
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Dorthe & Dorte omformulerer procedurene, således at de bliver 

mere læsevenlige,  inden de præsenteres for forældrene 

 

Pkt. 1033 Udarbejdelse af Principper for god opførsel.    

v/Dorthe & Dorte 

 Hvordan får vi vores Brain Storm omsat til principper? 

 I referatet henvises der til, at der er nedskrevet stikord  

fra vores Brain Storm. Hvem kender til dem? 

 

Punktet genoptages på næste møde. 

  

Pkt. 1034 Tilbud om kurser. v/ Lenette    

Skole og Forældre udbyder følgende kursus: 

- Skolebestyrelsens arbejde: tilsyn med skolens virksomhed. 

      Pris: 3.000 kr. 

      Forslag: Skal vi gå flere bestyrelser sammen? 

- E-learning. 

 

Punktet genoptages på næste møde. 

 

Pkt. 1035 Evt. 

 Intet.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. til kommende møde(r): 

 

Pkt. xxxx Trivselsmålingen 2017. v/ Dorte 

- Hvad viser trivselsmålingen? 

- Er det muligt at dokumenter, hvorledes vores børn klarer sig fagligt 

på Eggeslevmagle og Skælskør Skole? 

  

Pkt. xxxx Motion og bevægelse. v/ Stina. 

 Får vores børn rørt sig nok? 


