
 

 

Bestyrelsesmøde den 20. august 2020 
 

 

  

  DAGSORDEN 2. september 2020 

Udvalg Bestyrelsesmøde 

Mødedato Torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00 – 21.00 

 

Mødelokale Skolegården – evt. børnehavens 
legeplads 

Åbne sager Pkt. 1253-1261 

Lukkede sager  

Fraværende Ras Glerup, Steen Christensen, Lotte Andersen  

Valg af 

ordstyrer 

Eliane von Bülow  

Referat Anette Petersen 

Næste møde Tirsdag den 22. september 2020  

 

Årets tilbage- 

værende møder 

Onsdag den 28. 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  
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Pkt. 1253 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt 

Pkt. 1254 Konstituering af bestyrelsen 

 

Eliane von Bülow og Ditte Melgaard fortsætter som henholdsvis formand og 

næstformand. Ole Hanghøj udtræder af bestyrelsen, ind træder første suppleant 

Camilla Kimer. Fremover deltager første suppleant Karina Dalgaard ved alle møder.  

Pkt. 1255 

Korte indlæg: 

(Til orientering) 

 Nyt fra formanden 

 Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFOèn 

 Nyt fra skolen 

 Nyt fra medlemmerne 

 

Formand: socialt arrangement den 27. august er aflyst pga. covid-19. 

Daginstitution: Budget gennemgået. Godt børnetal. God opstart efter ferietid, 

fortsat meget ude. Fremadrettet deltager Jeanette og Lisbeth hver anden gang.  

Skole: God opstart efter ferien, gode vaner fra foråret er taget frem igen. 6. klasse 

tager på lejrskole til Bornholm den 30. august. Budget gennemgået.  

Nyt fra medlemmerne: Ditte orienterede om at affaldsdagen nærmer sig og hun 

udarbejder skriv om dette. 

Pkt. 1255a 

Liste over hvilke forældre der deltager i forældremøder 

0.-1. klasse Sara, 2. klasse Ditte, 3. klasse Lotte, 4. klasse Sara/Christina, 5. klasse 

Jakob, 6. klasse Sara.  

Pkt. 1256 

Bestyrelsens organisering /Eliane 

Vi er en fællesbestyrelse med to lovgivninger, som skal tilgodeses. 

Hvordan sikrer vi bedst, at både BH/vuggestue samt skolen/SFO får det fokus, som 

de skal have hver især? 

Fungerer det som det er nu? Skal der laves en fordeling internt i bestyrelsen med 

hvem der har fokus på hvad? 

 

Bestyrelsen ønsker fortsat at ledelsen gør opmærksom på specifikke punkter der 

skal behandles forskelligt.  

Gitte H roser bestyrelsen for at være blevet mere opmærksomme på vuggestue, 

børnehave og SFO.  

Formanden og ledelsen kigger på forretningsorden for evt. at sikre forældre fra 

vuggestue og børnehave er repræsenteret i bestyrelsen.  
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Pkt. 1257 Året der gik / Eliane 

Hurtig brainstorm på, det forgangne år 

 

Eliane fik indsamlet mange input. 

Pkt. 1258 

Meget små årgange – særligt i indskolingen. Kan vi udnytte det positivt? 

/Eliane 

Kan vi tænke anderledes omkring struktur og organisering af undervisning? 

Kan vi evt. lade os inspirere af fx Næstved Fri Skole som er meget anderledes 

organiseret, uden klasseopdeling, frikvarter mm. 

Jeanette og Anette tager gerne med på inspirations tur. 

Pkt. 1259 

Bedsteforældrearkiv 

Er det noget vi kan og vil forsøge at skabe os? 

Kunne man forestille sig, at vi inviterede ældre pensionister/familiemedlemmer til at 

indgå i et arkiv, hvor vi kan anvende dem som fx frivillige fx lektiehjælpere eller 

andet?  

Sara og Ditte går videre med denne idé og vender det med Lisbeth og Gitte. 
 

Pkt. 1260 

Transporttid til Skælskør skole  

Er den nuværende løsning, hvor vi er fødeskole til Skælskør skole – og ikke mindst 

Skælskør Skoles ringetider - den bedste løsning for vores børn? 

Børn fra Sønder Bjerge og Venslev skal afsted med bussen 70 min før skolestart. 

Var det til Eggeslevmagle skole, ville det kun være nødvendigt at tage af sted 40 

min før skolestart. Og noget lignende gør sig gældende, når de skal hjem. Også for 

Bisserupbørnene, og andre på ruten… 

Kan man ændre på: 

Ringetider på Skælskør skole? 

Bustider? 

Fødeskole? 

Frit valg af skole (Eggeslevmagle og Skælskør)? 

Bestyrelsen kontakter Skælskør Skole og B&U-udvalget vedr. problematikken om 

lang transporttid om morgenen og ventetid om eftermiddagen. 

Pkt. 1261 

Evt. 

Sara der arbejdes videre med maddag de to dage før efterårsferien. Samt 

Luciaboller i december. 

 
  



 

 

Side4/4 Punkter til kommende møder: 
 

 

 Årshjulet – hvordan kan vi konkret bruge det fremadrettet 

 Princip for brobygning - Gennemgang af principper generelt 

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

 Fokus på motion – samarbejde med nymarksskolen (certificeret 

idrætsskole) 

 Forretningsorden 

 Bedsteforældrearkiv 
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