
 

  DAGSORDEN 5. april 2018 

Udvalg Bestyrelsesmøde 

Mødedato mandag den 21. august 2017 kl. 19– 21 

 

Mødelokale Skolen 

Åbne sager Pkt. 1045- 1054 

Lukkede sager  

Fraværende Husk at melde afbud, hvis du ikke kommer! 

Afbud fra: 

Dorthe, Sara. 

Ikke afbud fra: 

Ras, Stina, Per, Frank 

 

Valg af ordstyrer   

Referat  

Næste møde 26. september 2017 kl. 19 -21 
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Bestyrelsesmøde 

 

Pkt. 1045 Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt. 

 

Pkt. 1046 Til orientering – Korte indlæg:    

Nyt fra formanden. 

- God opførsel. Se bilag. 

Genoptages på næste møde. 

- Forslag til årsberetning. 

Lenette sender forslaget rundt via mail. 

Rettelser/ tilføjelser senest mandag kl. 8.00. 

Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFOèn 

- Orientering om aktiviteter, organisering m.m. 

- Forældrene er ikke gode til at melde afbud, når deres barn ikke 

kommer i SFOen / børnehaven i f.eks. ferierne. 

I år har det kostet 20.000 kr. til en vikar, der ikke var behov for  

Nyt fra skolen. 

- Ny lærer i musik: Fredrik Dahl Larsen 

- Scenetæppe. 

Nyt fra medlemmerne 

- Sightseeing i børnehave og gymnastiksal. 

 

Pkt. 1047 Kantine v/Lenette 

Ønsker Bestyrelsen at stå for en kantineordning den 11., 12. & 13. okto-

ber, hvor skolen har to temadage og motionsdag? 

Lenette indkalder til et planlægningsmøde. 

 

Pkt. 1048 Forældremøde i skoleåret 2017/2018 v/Lenette 

 Børnehaven Ditte 

0. klasse Lenette 

1. klasse Frank 

2. klasse  Eliane 

3. klasse Sara 

Sara meddeler, at hun ikke kan deltage i forældremødet i 3. klasse. 

Lenette kontakter Stina for at høre, om hun kan være Bestyrelsens 

talerør. 

4. klasse Lenette 

 

 Hvad skal jeg sige??     Se bilag. 

 Se i øvrigt www.forældrefiduser.dk. 

 

 

http://www.forældrefiduser.dk/
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Pkt. 1049 Grønt flag v/Dorte 

 Økonomi: Det koster skolen 3.000 kr. at deltage pr. år. 

 Tiltag pt.: 

- Skolen er blevet tilmeldt. 

- Klasserne indsamler på skift affald på fællesarealerne. Affaldet sorte-

res i madaffald, restaffald, papir/pap og metal/glas/hård plast. 

- Temadage den 11. & 12. oktober med et af følgende emner fra Grøn 

Skole programmet: Hverdags kemi, friluftsliv, energi, affald, bære-

dygtig, klimaforandringer, natur, vand og økologisk produktion. 

 

Det vil være naturligt at børnehave/ vuggestue inddrages. Gitte sørger 

for at viderebringe Bestyrelsens ønske. 

 

Pkt. 1050 Motion og bevægelse. 

 Tiltag pt. v/Dorte  

- Leg på streg. 

- Kidsvolly. 

Forslag v/Lenette: 

For at give skolens forældre en indstigt i hvad motion og bevægelse er, 

foreslår Lenette, at lærerne fører ”dagbog” i en valgfri uge. 

Dorte informerer personalet på kommende møde. 

 

Pkt. 1051 Afslag på buskort. v/ Lenette 

Flere forældre oplever, at reglerne for udlevering af buskort er blevet 

strammet i indeværende skoleår, selvom deres barn har en, efter deres 

mening, farlig skolevej. 

 

Info: 

Man er befordringsberettiget, hvis Kirkeskovsskolen er distriktskole og: 

 Barnet går i 0. t.o.m. 3. klasse og har mere end 2½ km. til skole. 

 Barnet går i 4. t.o.m. 6. klasse og har mere end 6. km. til skole. 

 

Skal Bestyrelsen henvende sig til Vej og Park på disse forældres vegne? 

Ja. Dorte udarbejder et udkast til et skriv til Vej og Park. 

 

Pkt. 1052 Bestyrelsens årshjul v/Lenette. 

 For at skabe det fornødne overblik, ønsker Bestyrelsen at udarbejde et 

årshjul. Men hvad skal med, hvornår?  

 Se årshjulet. 

 I august/ september udarbejdes et årshjule for det kommende skoleår 

med evt. nye tiltag. 
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Pkt. 1053 E-learning fra Skole og Forældre. v/ Lenette   

 Punktet genoptages fra sidste møde.  

 Hjemmeopgave til næste gang. 

  

Pkt. 1054 Evt. 

 

 

Pkt. til kommende møde(r): 

 

Pkt. xxxx ”Gør en god institution bedre”. v/udvalget   

Genoptaget fra sidste møde.  

Hvordan får vi omsat forældrenes input til handling? 

 

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

Genoptaget fra sidste møde. 

Hvad ønsker børnene? Bilag A er udsendt. 

Hvad synes personalet? Bilag B er udsendt. 

 

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. 

 

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? 

  

 

 

Punkter, hvor elevrådet kan have glæde af at deltage. 


