
 

Referat 18. juni 2020 

Udvalg Bestyrelsesmøde 

Mødedato Onsdag den 17. juni 2020 kl. 17.00 – 18.30 

 

Mødelokale Skolegården 

Åbne sager Pkt. 1245-1252 

Lukkede sager  

Fraværende Ole Hanghøj, Lisbeth Nowak, Lotte Andersen  

Valg af ordstyrer Eliane von Bülow  

Referat Anette Petersen 

Næste møde Torsdag den 20. august 2020 kl. 19:00 

 

Årets tilbage- 

værende møder 

Tirsdag den 22. september 2020 

Onsdag den 21. oktober 2020  

Mandag den 23. november 2020 

Mandag den 11. januar 2021 

Tirsdag den 23. februar 2021 

Onsdag den 24. marts 2021 

Torsdag den 22. april 2021 

Onsdag den 19. maj 2021 

Torsdag den 17. juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Side2/3 

Pkt. 1245 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Pkt. 1247 ændres orienteringspunkt til beslutningspunkt. 

Godkendt. 

 

 

Pkt. 1246 

Korte indlæg: 

(Til orientering)    

 Nyt fra formanden 

 Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFOèn 

 Nyt fra skolen 

 Nyt fra medlemmerne 

 

Vuggestue m.fl.: udover udsendte nyhedsbreve var der kort orientering om budget 

og anvendelse af midler fra aflyste ”fede feriedage”. 

Bestyrelsen præciserede endnu engang hvor godt det fungerer med udeliv i hele 

institutionen. Jeanette orienterede om arbejdsgruppe hun havde deltaget i unger 

Børn & Unge udvalget.  

Skole: Budget gennemgang og orientering om status for ombygning af HDS-lokale. 

Anette orienterede om kommende deltagelse i arbejdsgruppe om ”hvad lærte covid-

19 os”. 

 

 

Pkt. 1247 

Skoleåret 2020/2021 (beslutningspunkt ved Anette) 

 Præsentation af lærerfordeling mm. 

 

Orientering om skema og lærerbemanding i kommende skoleår. 

Godkendt prøvehandling om der fra 10. august til 9. oktober hver morgen er fælles 

opstart i skolegården kl. 8:05 – ingen elever og forældre går ind i bygningen uden 

at læreren følger ind til første time.  

 

 

Pkt. 1248  

Suppleanternes rolle i bestyrelsen fremadrettet 

Skal suppleanterne deltage fast på bestyrelsesmøderne i det kommende skoleår? 

 

 

 

Eliane kontakter Ole. Fremadrettet indbydes 1. og 2. suppleanter med til møderne.  

 

 



 

 

Side3/3 

Pkt. 1249 

Kirkeskovsskolen er fødeskole til Skælskør Skole. Hvordan passer busserne 

egentlig med ringetiderne på Skælskør Skole? 

 

Børn fra fx Venslev skal med bussen kl 6.49, for at kunne være i skole på skælskør 

skole kl 8. 

 

Anette tjekker mødetid på Skælskør Skole. 

 

 

Pkt. 1250 – se vedhæftede dokument med forslag til datoer 

Kalendergymnastik – HUSK kalender 

Vi fastsætter datoer for næste års bestyrelsesmøder 

Har I indvendinger imod de foreslåede datoer? Hvis ikke er det de datoer, som 

fremkommer af vedhæftede dokument, der gælder for kommende skoleår 

Bilag godkendt. 

 

 

Pkt 1251 

Fælles middag for den samlede personalegruppe samt bestyrelsen 

Er der et par datoer i spil? 

27. august 2020 kl. 17:30 – Eliane undersøger om vi kan være ved hende. 

Jeanette og Anette indbyder personale.  

 

Pkt 1252 

Evt. 

 

 

 

 
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) 

 Bestyrelsens organisering fælles bestyrelse med to lovgivninger 

 

 


