
 

Referat 27. september 2017 

Udvalg Bestyrelsesmøde 

Mødedato Tirsdag den 26. september 2017 kl. 19– 21 

 

Mødelokale Skolen 

Åbne sager Pkt. 1055- 1062 

Lukkede sager  

Fraværende Husk at melde afbud, hvis du ikke kommer! 

Stina (har meldt afbud) Frank og Per har IKKE meldt afbud 

 

Valg af ordstyrer Lenette  

Referat Dorthe R 

Næste møde 15. november 2017 kl. 19 -21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side2/5  

 

Bestyrelsesmøde 

 

Pkt. 1055 Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt 

  

Pkt. 1056 Til orientering – Korte indlæg:    

Nyt fra formanden. 

POST: 

Nyt hæfte fra skole og forældre 

DM i 100.000 kr….i skole udvikling 

Artikel fra uge avisen (bedste inddragelse) 

Drop mob 

Dialogmøde med politiker - 

- Årshjulet. Se bilag. (ingen kommentar) 

- Opdatering af adresse og telefonlister. (den er tilrettet) 

- Orientering vedr. bygningsdriften. – det har været lidt upræcist hvad 

der er brugt til hvad  

Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFOèn 

SFOén er i gang med deres store halloween fest. 

Vuggestue/børnehave får lagt nye fliser på hele ude arealet 

 

Nyt fra skolen. 

- Elevrådet har haft deres første møde. 

Der var et ønske om noget mad til tema dagene. 

Ønkser blev opfyldt. 

Nyt fra medlemmerne 

- Fortsat ønske om sightseeing i børnehave og gymnastiksal. 

Vi holde næste bestyrelses møde i børnehaven, så alle kan se hvor 

flot det er blevet. 

 

Pkt. 1057 God opførsel v/Lenette 

Genoptaget fra sidste møde. Se bilag. 

Det er blevet et godt skriv – det bliver lagt ud til alle forældre, også til 

vuggestue og  børnehaven.EVt. tage den med til velkomst samtaler m.v. 

 

Pkt. 1058 Høring vedr. styrelsesvedtægt for skoleåret 2017 - 2018 v/Dorte 

 Se bilag. 

 Hvad er en styrelsesvedtægt? 

 Forslag til høringssvar. Se bilag. 

 

Dorte N gennemgår styrelsesvedtægterne  - forklar hvorledes sådan en 

vedtægt ser ud. 



 

 

Side3/5 Skolestruktur/ folkeskoler – giver lidt undring, da det er en be-

styrelse i lokal området, der har valgt at de skal have en større 

skole i slagelse som distrikt skole. 

Lenette har fået henvendelse om Kirkeskoven ønsker at blive fødeskole til 

Eggeslevmagleskole. Det er ikke en beslutning bestyrelsen ønsker at væ-

re en del af, og ønsker ligeledes ikke at ændre det forhold som det er nu. 

 Der var yderlige et par bemærkninger- som blev gennemgået 

 Derøftelse af bemærkninger. 

 

Pkt. 1059 Drop-mob v/Lenette 

 Hvad er Drop-mob? 

 Skole og forældre/red barnet, har kursus om drop-mob  

Ønsker hele bestyrelsen at deltage? 

Vi har rigtig mange ting i gang – så lige nu sætter vi den lidt i bero, vi 

har en udmærket politik.De forældre vil gernetage kurset. 

Politikken skal revideres i start 2018 

Hvilke tiltag har vi allerede i forhold til emnet? 

Skolen har deltaget i et projekt om trivsel. 

5 og 6 klasse er med i et trivsel projek netop nu.  - som trygfonden har 

sat i gang. 

TOPI er i gang helt fra dagpleje/vuggestue –  til og med 2 klasse. 

Lang drøftelse af mobbe politiken. 

  

Pkt. 1060 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. 

 

Dorte har udarbejdet et forslag til et skriv til Vej og Park. Se bilag. 

Alle kigger på skrivet og synes det så fint. – små rettelser. 

 

 

Pkt. 1061 E-learning fra Skole og Forældre. v/ Lenette   

 Punktet genoptaget fra sidste møde.  

 HUSK!! Første kursus er hjemmearbejde. 

 Enkelte har taget kurset – og de har scoret godt- der er stemning for lidt 

flere kurser. 

  

Pkt. 1062 Evt. 

 Problemstilling om at forældre ikke svare i forhold til i SFO m.v. 



 

 

Side4/5  Kort drøftelse af problemet. 

  

 

 

Pkt. til kommende møde(r): 

 

Opfølgningsmøde – gør en god skole bedre… 

Facebook – skal vi være en del af det 

Daglig dagen i vuggestue/ børnehaven. 

Grønt flag – hvor er vi. 

 

 

 

Punkter, hvor elevrådet kan have glæde af at deltage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side5/5 Underskrifter: 

 

 

 

 


