
 

 

      Venslev, Juni 2019 
 

Kirkeskovens fællesbestyrelse 
Årsberetning for skoleåret 2018/2019 

 
 

Strukturelle forandringer 
Skoleåret 2018/2019 har været præget af store strukturelle forandringer. Året startede med et 
konstituerende bestyrelsesmøde. Fire nye forældrerepræsentanter er blevet valgt ind i bestyrelsen. 
Derudover har vi igen fået glæde af et eksternt medlem i bestyrelsen, nemlig en repræsentant fra Ørslev 
Bjerge Gymnastik og idrætsforening. Velkommen til jer alle! Der blev valgt ny formand, efter den tidligere 
formand takkede nej til endnu et år i bestyrelsen (tusind tak for den mangeårige indsats, Lenette). 
 
I starten af 2019 meddelte Dorte Næsborg, at hun ville gå på pension pr. 31. marts 2019 (også tusind tak for 
den mangeårige indsats – 23 år, blev det til). Det betød, at vi i bestyrelsen sammen med lærerstaben og den 
øvrige ledelse fik udarbejdet et stillingsopslag, som Center for Børn og Unge slog op. Bestyrelsen var med i 
ansættelsesudvalget, hvor vi fik mange gode ansøgninger til stillingen som Kirkeskovsskolens kommende 
skoleleder. Pr 1. april 2019 kunne vi med stor glæde byde velkommen til vores nye skoleleder Anette 
Petersen. 
 
 

Bestyrelsens fokuspunkter 
 
Flere børn til vores institutioner/Trivsel 
Det er ingen hemmelighed, at vi i Kirkeskovens samlede institution og bestyrelse bekymrer os om det 
faldende børnetal, der følger med den demografiske udvikling. Bestyrelsen har som et af vores primære 
arbejdsområder fokus på, hvordan vi kan tiltrække flere børn til vores samlede institution. Vi tror på, at 
trivslen (børnenes, forældrenes, medarbejdernes og ledelsens trivsel) skal være i fokus, for at bevare det 
gode, vi allerede gør og udvikle os, hvor der er plads til forbedring. 
 
Vi har derfor udarbejdet og udsendt en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene til vores børn i 
henholdsvis SFO og børnehave/vuggestue. (Vi havde ligeledes udviklet en undersøgelse på skoleområdet, 
men blev her overhalet af Center for Børn og Unge, som udsendte et spørgeskema før os. Vi inddrager data 
herfra i forhold til skoleområdet). Formålet med disse undersøgelser er netop at finde ud af, hvad vores 
forældre er glade for, ved vores samlede institution samt hvad de kunne ønske sig af forbedringer. Med 
udgangspunkt i de indsamlede data, vil vi i bestyrelsen i det kommende skoleår styre vores arbejdsfokus og 
indsatser i de retninger, som vores forældre har anvist os. Så tak for jeres tilbagemeldinger :-) 
 
 
Bæredygtighed 
Sidste skoleår besluttede vi i bestyrelsen og i samråd med ledelsen og lærerstaben, at vi som skole ville 
arbejde hen imod at blive en ”Grønt Flag”- skole. En skole, der tildeles det grønne flag af friluftsrådet, har i 
undervisningen fokus på bæredygtig udvikling med natur, miljø og udeliv som centrale omdrejningspunkter. 
I år har skolens miljøudvalg, bestående af lærere, elever og ledelse udarbejdet og indsendt rapporten 
vedrørende skolens arbejde med bæredygtighed. Ligeledes har eleverne fra miljøudvalget fremlagt 
resultaterne fra rapporten for bestyrelsen. En meget fin fremstilling fra vores dygtige elever. Resultatet af 
denne flotte indsats er, at vi er blevet tildelt det Grønne Flag. Flaget blev hejst af borgmester John Dyrby den 
25. juni kl. 15.00 ved en meget fin lille ceremoni i skolegården. 
 



 

 

 
 
Synlighed og samarbejde 
Et af bestyrelsens flagskibe gennem længere tid, har været at få lavet Facebook sider for henholdsvis skolen 
samt for SFO/børnehave/vuggestue. Og i år blevet året hvor det endelig blev gennemført. Begge 
institutioner har fået deres egne flotte sider.  
 
Desuden har Annette været hurtig og fået synliggjort, at vores skole rent faktisk er en skole ved at få sat 
skilte med skolens navn ”Kirkeskovsskolen” over hovedindgangen til skolen. 
 
Foruden synligheden udadtil har vi i bestyrelsen desuden fokus på at styrke synligheden, samarbejdet og 
nærheden internt mellem forældre og lærere/pædagoger/ledelse. Bestyrelsens forældrerepræsentanter har 
derfor deltaget på personalemøde i SFO/BH/vuggestue. Deltagelse på personalemøde i lærerstaben kommer 
i kommende skoleår. 
 
 

Øvrige arrangementer, som bestyrelsen har deltaget i: 
 Madlavning i forbindelse med temadage i uge 41. Bestyrelsen var arrangører og deltog på dagene. 

Stor succes. Børnene er vilde med dagene. Kunne dog godt bruge flere hænder. Til næste skoleår vil 
vi forsøge at få frivillige til at hjælpe til. 

 Dialogmøder med repræsentanter for Center for børn og unge på daginstitutionsområdet 

 Dialogmøder med repræsentanter for Center for børn og unge på skoleområdet 

 Oprettelse af netværk (FB-gruppe) for bestyrelsesmedlemmer på daginstitutionsområdet i hele 
Slagelse Kommune 

 Oprettelse af fælles netværk for skolebestyrelser i hele Slagelse Kommune 
 
 

Nævneværdige forbedringer vores institutioner har gennemgået i året: 
o Ny asfalt i skolegården 
o Klasser er blevet malet 
o SFO-gangen er blevet malet og har fået nyt gulv 
o Børnehaven har fået nyt køkken 

 
 

Sidst men ikke mindst 
Tak til alle jer, der har ydet en indsats i fællesbestyrelsens arbejde. Tak til lærere, pædagoger, medhjælpere, 
ledelse, sekretær og pedel. Alle er vigtige brikker i vores fælles mål om at få vores gode institutioner til 

udvikle sig og blive bedre. Hver for sig er vi gode. Sammen er vi bedre 😊 
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