
 

 

Referat og godkendt dagsorden fra 
bestyrelsesmøde den 27. april 2020 

 

  

DAGSORDEN 4. maj 2020 

Udvalg Bestyrelsesmøde 

Mødedato Mandag den 27. april 2020 kl. 17.00 – 18.00 

 

Mødelokale Skolen 

Åbne sager Pkt. 1232-1235 

Lukkede sager  

Fraværende Ole Hanghøj 

Gitte Halskov 

 

Valg af 

ordstyrer 

  

Særlig indbudt Regitse Rasmussen, stedfortræder for skoleleder 

Næste møde Tirsdag den 26. maj 19-21 

Årets tilbage- 

værende møder 

Onsdag den 17. juni 



 

 

Side2/4 

Pkt. 1232 

Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

 

 

 

Pkt. 1233 

Korte indlæg: 

(Til orientering) 

 Nyt fra formanden 

Eliane orienterede om sin deltagelse i P4 morgen onsdag den 22. april. 

 

 Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFO 

Lisbeth orienterede om  

 Genåbning – fra uge 18 er vi tilbage med normal åbningstid 6.20-16.30 

mandag til torsdag, fredag 6.20-16.00. Vi har kapacitet til at modtage alle 

indskrevne børn. 

 Personale – vi har fået tilført 2 ”nye medarbejdere”, Anette udlånt af PUI og 

Peter, nyuddannet bevægelsesagent fra Slagelse Kommune.  

Pr. 1. maj bliver Pia Bergkrantz ansat i et 3 måneders vikariat. Rune er 

forlænget til 31. maj. Anders er forlænget til 26. maj. Mathias er fast vikar. 

 SFO – Anette fra PUI tager sig af morgen SFO, Bettina og Marianne tager sig 

af eftermiddags SFO. Børnene vil fortrinsvis være ud. 

 Lærerplaner - De to hjemsendte medarbejdere har arbejdet med 

lærerplanerne. De skal præsenteres for personalegruppen før de 

præsenteres for bestyrelse. 

 Budget gennemgået. 

 

 Nyt fra skolen 

Anette orienterede om 

 Genåbning – er forløbet godt, positivt at se elever og forældre igen 

 Reduceret skema for 4. og 5. klasse fungerer godt, mange elever cykler til 

og fra skole 

 Personale – vi har fået tilført 2 ”nye” medarbejdere, Charlotte udlånt af PUI 

og Malene, nyuddannet bevægelsesagent fra Slagelse Kommune. 

Retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen påvirker forbrug af vikarer. 

 Sundhedsstyrelsens retningslinjer – der komme jævnligt opdateringer, 

hvilket påvirker vores hverdag, og elever og forældre kan opleve én regel 

den ene dag og en ny den næste dag. 

 Godt naboskab – Godt samarbejde med ØB om etablering af klasselokale i 

cafeteriet. Vi må fortsat benytte os af naboens sø til udeundervisning. 

Bøgelunde forsamlingshus har tilbudt sig, hvis vi får brug for ekstra lokaler. 

Lokale landmænd har tilbudt, at vi kan færdes på deres markveje. 
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Pkt. 1232 

Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

 Budget gennemgået. 

 

 Nyt fra medlemmerne 

ØB begynder Jumping Fitness og Sumba men kun udendørs, al anden 

aktivitet er fortsat lukket. 

 

 

 

 

Pkt. 1234 

6. klasse 

 Hvordan sikres en god overlevering til Skælskør skole? 

Anette holder møde med skoleleder Gitte tirsdag den 28. april 2020 om 

forskellige scenarier. 

 Hvordan sikres den bedst mulige undervisning for klassen, hvis de ikke skal 

tilbage til skolen før sommerferien? 

Vi afventer statsministerens udmelding om plan for 6. klasse. 

 

 

 

 

 

Pkt. 1235 

Evt. 

 Bestyrelsen anerkender og roser alt det arbejde, der bliver lagt fra ansatte 

og ledelse i den samlede institution Kirkeskoven. De anmoder om at tage alle 

positive erfaringer med videre i tiden efter corona. 

 

 

 

 

 

 
Punkter til kommende møder: 
 

 

 Årshjulet – hvordan kan vi konkret bruge det fremadrettet 

 Princip for brobygning - Gennemgang af principper generelt 

 Bedsteforældrearkiv 



 

 

Side4/4  Promotionvideo/brev til forældre til børn, der hører til 

skoledistriktet 

 Fokus på motion – samarbejde med nymarksskolen (certificeret 

idrætsskole) 

 Evaluering af morgenåbning i Stjerneskuddet før sommer 

 Fælles fest for den samlede institution 

 Børn der venter på bussen mandag og fredag – opfølgning, hvordan 

går det, hvem har ansvaret? Ved Sara 

 Forældrebestyrelsens organisering – hvordan tilgodeses begge 

institutioners interesser bedst? 
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