
 

  DAGSORDEN 5. november 2020 

Udvalg Bestyrelsesmøde Den samlede institution Kirkeskoven 

Mødedato Onsdag den 28. oktober 2020, kl. 19.00 – 21.00 

 

Mødelokale Mødet afholdes virtuelt, Anette indkalder 
torsdag via WebEx 

Åbne sager Pkt. 1262-1269 

Lukkede sager  

Fraværende Steen Christensen  

Valg af ordstyrer Eliane von Bülow  

Referat Anette Petersen 

Næste møde Mandag den 23. november 2020  

 

Årets tilbage- 

værende møder 

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. 1262 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Der var sammen med dagsordenen sendt en hilsen til bestyrelsen fra Gitte 

Kjærsgaard, Poul Kjær og Anette Petersen. 

 

Godkendt 

Pkt. 1263 

Korte indlæg: 

(Til orientering)    

 Nyt fra formanden 

Skole og forældre holder virtuel konference den 21. november 2020. Pt. kan 

ingen deltage.  

 

 Nyt fra vuggestue/ børnehave/SFO 

Udelivet fortsætter, teltet er halveret og kommet op på terrassen og 

fungerer vinteren over som ”uderum” i forlængelse af børnehaven.  

Gode forældresamtaler, hvor alle er meget positive og omtaler institutionen 

meget positivt. Juleværkstederne påbegyndes primo november.  

Der er konstitueret ny daglig leder pr. 12. november 2020, da LN går på 

efterløn medio november.  

Økonomien er fortsat god.   

 

 Nyt fra skolen 

Ombygning står pt. stille, da vi afventer håndværkere. 

Legeplads påbegyndes uge 46. 

På personalemødet på skolen den 3. november 2020 planlægges traditioner 

for november og december med covid-19 retningslinjerne ved siden af.  

Sekretær EN går på pension og har sidste dag den 29. oktober 2020.  

HR begynder på skolen den 2. november 2020.  

 

 Nyt fra medlemmerne 

Sara fortalte, at Camilla og hende havde været på besøg mandag den 5. 

oktober 2020 på institutionen med blomster og kage til alle ansatte i 

forbindelse med lærerens dag. Det var vigtigt for bestyrelsen, at takke alle 

ansatte, efter dette meget særlige år. Det er blevet værdsat fra alle TAK! 

 

Pkt. 1264 

Markedsføring/Jeanette, Steen, Anette 

Anette orienterede om samarbejde mellem institution og idrætsforening om 

fremstilling af postkort, der bl.a. kan uddeles hos ejendomsmæglere og andre 

relevante steder.  
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Pkt. 1265 

Orientering fra informationsmøde for kommende 0. klasse 

/Ditte, Sara, Gitte, Anette 

Mange deltagere. 

Meget positive og engagerede forældre. 

Gode dialoger og relationer mellem forældrene. 

 

Pkt. 1266 

Orientering fra besøg på Næstved Fri Skole/Anette, Jeanette, Eliane 

Inspirerende at se noget andet og få input. 

Demokrati, elevmedbestemmelse, kommunikation er bl.a. det , vi tager med os. 

 

Pkt. 1267 

Tests, nationale og andre – hvordan anvendes de? /Eliane 

Hvor mange gange testes eleverne på forskellige klassetrin, hvilke tests anvendes 

og hvordan anvendes resultaterne?  

Skolen følger Slagelse Kommunes testplan. 

Testresultater skal og bliver fremlagt for forældre. 

Forespørgsel om samlet resultat for kommunen. 

 

Pkt. 1268 

Opsamling på affaldsdagen/Ditte 

Hvad er vores erfaring fra dagen? 

God dag for de 3 familier, der deltog. 

Manglende opbakning. 

Kommunikationen skal være anderledes, og lokalrådene skal inddrages tidligere. 

Pkt. 1269 

Evt. 

Evaluering af det første virtuelle bestyrelsesmøde. 

Eliane præciserer at alle bestyrelsesmedlemmer må komme med punkter til 

dagsordenen.  

 
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 Nymarkskolen (certificeret 

idrætsskole) 

 

 


