
 

  Referat 2. juni 2020 

Udvalg Bestyrelsesmøde 

Mødedato Tirsdag den 26. maj 2020 kl. 17.00 – 18.30 

 

Mødelokale Børnehavens legeplads  

Åbne sager Pkt. 1236-1244 

Lukkede sager  

Fraværende Ole Hanghøj 

Steen Christensen 

 

Valg af ordstyrer   

Referat Anette Petersen 

Næste møde Onsdag den 17. juni 19-21 

Årets tilbage- 

værende møder 
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Pkt. 1236 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt. 

Eliane oplever problemer med sin mailboks, send gerne en sms hvis man ikke hører 

fra Eliane eller hvis man vil være sikker på om hun har fået mail. 

 

Pkt. 1237 

Korte indlæg: 

(Til orientering)    

 Nyt fra formanden 

 Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFOèn 

 Nyt fra skolen 

 Nyt fra medlemmerne 

 

Formand: 

Valg til bestyrelsen er afviklet som fredsvalg. 

Ras er genvalgt som medarbejderrepræsentant fra lærersiden. 

Nyt fra vuggestue/børnehaven/SFO’en: 

Der kommer nye børn, 4 stk. den 1. juni, 1 den 1. juli. Institutionen er tilbage med 

fuld åbningstid og hverdagen er præget at meget udeliv.  

Der arbejdes pt. på at forberede udearealet ved vuggestuen.  

Gitte H. vender tilbage 3 timer pr. dag fra 2. juni. Anders der har været i 

virksomhedspraktik har haft sidste arbejdsdag den 26. maj. Rune er forlænget til 

den 30. juni. Pia har fået nyt arbejde pr. 2. juni.  

Der er fælles åbning fra tirsdag den 2. juni i hele institutionen.  

Ifølge ressourcetildelingen er der tildelt institutionen 49000 kr. Det beregnes pr. 

børnetal.  

Fede feriedage er pga. covid-19 aflyst i 2020. De penge der er bevilliget til 

projektet, deles i tre. Del 1 udbetales til alle deltagende institutioner. Del 2 kan 

ansøges til et fællesskabende projekt i mellem institutionerne. Del 3 til 

administrative regninger. Vi forventer at deltage i Fede feriedage i 2021.  

Nyt fra skolen: 

Alle elever og ansatte er tilbage på arbejde på selve skolen. 

Fagfordelingen er i gang. Anette afholder MUS samtaler med de ansatte.  

Elevtallet til kommende 0. klasse forventes at blive bedre end først antaget.  

Ditte: 

Affaldsdagen er fastsat til den 18. september.  

Forespørgsel om solcreme for alle børn kl. 12:00 hver dag. Lisbeth laver opslag om 

ordningen allerede er gældende.  

Sara: 

Der holdes afslutningen for instruktører i gymnastikforeningen i hallens cafeteria 

fredag den 12. juni. Vi skal være obs på rengøring – samt elevernes materialer.  
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Pkt. 1238 

6. klasse – overlevering til Skælskør Skole /Anette 

 Hvad kom der ud af mødet med Gitte (skoleleder Skælskør Skole) den 28/4? 

 

Skælskør Skole og Kirkeskovsskolen har udsendt meddelelse til alle forældre i 6. 

klasse omkring brobygning er udsat indtil forsamlingsforbuddet evt. hæves.  

Klassedannelse/overlevering sker i begyndelsen af juni måned. 

Såfremt der ikke kan ske et fysisk møde mellem eleverne inden sommerferien, vil 

der bliver arbejdet på virtuelle møder. 

 

Pkt. 1239 

Morgenåbning i stjerneskuddet /Lisbeth 

Hvordan går det? Kan det fortsætte fremadrettet? 

 

 

Fællesåbning har været annulleret fra 16. marts og frem til 2. juni. 

Evaluering tages på som punkt i september 2020. 

Vi har erfaret mærkbar forandring af børnegruppen der er mødt ind i SFO’en under 

covid-19 om morgenen. Eleverne har haft en rolig og god begyndelse på dagen 

sammen om fælles aktiviteter i skolens Madkundskabslokale. Skiftet mellem 

morgen SFO og skoledag forløber langt mere roligt. 

 

Pkt. 1240 

Børn, der venter på bussen mandag og fredag. Opfølgning /Sara, Anette 

Hvordan går det?  

Hvor mange børn er der?  

Hvem har ansvaret? 

 

Ordningen har været suspenderet fra 16. marts pga. covid-19. 

Indtil da har den gået fint. Der er tale om 6 børn, der venter, og det er skolen der 

har ansvaret for de børn, der venter på første bus.  

 

Pkt. 1241 Beslutningspunkt ved Anette 
§16.b afkortning af skoledagen for 4.-6. klasse mod der er to lærere i 

undervisningen og samlæs af timer mellem 0.-1 klasse i kommende skoleår 

udelukkende for at socialisere og give lidt faglig bredde i elevgruppen. 
 

§16.b – Anette fortalte om en lærers glæde ved 2lærer princippet. 

Bestyrelsen ønsker at fortsætte ordningen i skoleåret 2020-2021. 

Samlæsning af 0.-1. klasse i skoleåret 2020-2021, der planlægges med samlæsning 

for at socialisere de mindre elevgrupper og for at give større faglig bredde i 

grupperne. Bestyrelsen anbefaler ordningen.  
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Pkt. 1242 

Forældrebestyrelsens organisering /Eliane 

Vi er en fælles bestyrelse for to organisationer: Skolen og BH/vuggestue/SFO 

Hvordan tilgodeser vi begge institutioner bedst? 

 

Eliane gør opmærksom på, at bestyrelsen favner over to lovgivninger og vil gerne 

opfordre til at arbejdsopgaverne bliver fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. 

Punktet skal på i kommende år. 

Pkt 1243 

Fælles middag for den samlede personalegruppe samt bestyrelsen /Eliane 

 

Enighed om at det er en god idé. 

Jeanette, Lisbeth og Anette kommer med forslag om datoer til efteråret. 

Kommer på mødet den 17. juni. 

 

Pkt 1244 

Evt. 

Det er vigtigt, at vi får evalueret alle erfaringer vi har gjort os under covid-19 tiden.  

 

 
 

Punkter til kommende møder: 
 

 

 Årshjulet – hvordan kan vi konkret bruge det fremadrettet 

 Princip for brobygning - Gennemgang af principper generelt 

 Bedsteforældrearkiv 

 Promotionvideo/brev til forældre til børn, der hører til skoledistriktet 

 Fokus på motion – samarbejde med nymarksskolen (certificeret 

idrætsskole) 

 

 

 

 

 


