
      Venslev, sep. 2020 

 

Kirkeskovens fællesbestyrelse 

Årsberetning for skoleåret 2019/2020 
 

Skoleåret 2019/2020 må siges at have været noget anderledes end de forudgående skoleår. Covid-19 har i 

den grad sat sit præg på skole, SFO, børnehave og vuggestue og dermed også på bestyrelsens 

fokuspunkter. 

Skoleåret 2019/2020 kan for bestyrelsens arbejde inddeles i 4 overordnede fokuspunkter: 

1. Ny ledelsesstruktur og ansættelse af ny SFO- og daginstitutionsleder 

2. Opsamling på forældreundersøgelse og implementering af fokuspunkter herfra 

3. Samarbejde – internt i Kirkeskoven og med vigtige eksterne samarbejdspartnere 

4. Corona-tiden 

 

 

1) Ny struktur 
Ligesom det forudgående skoleår, har skoleåret 2019/2020 også været præget af strukturelle forandringer. 

 

I december 2019 opsagde Dorthe Rinfeldt sin stilling som Leder for SFO, Børnehave og vuggestue. Det 

betød at vi i bestyrelsen deltog i et ansættelsesudvalg, der bestod af medarbejderrepræsentant og 

souschef fra SFO, børnehave og vuggestue, skoleleder samt repræsentant fra Center for Børn og Unge. I 

udvalget besluttede vi at lave en prøvehandling og afprøve en ny struktur for en 2-årig periode. Den 1. 

februar 2020 kunne vi byde velkommen til Jeanette Scharboe som Fællesleder for Kirkeskovens SFO, 

børnehave og SFO (fællesleder, da Jeanette også fortsat er leder af Dalmose Daginstitution) og til Lisbeth 

Nowak som daglig leder       

 

I foråret 2020 var der valg til fællesbestyrelsen. Tre deltagere var på valg; Sara, Ditte og Eliane. Alle tre 

genopstillede og blev genvalgt.  

 

 

2) Opsamling på forældreundersøgelse foretaget i foråret 2019 
På baggrund af svarene fra den spørgeskemaundersøgelse bestyrelsen sendte til forældre til børn i SFO, 

børnehave og vuggestue i foregående skoleår kan vi i bestyrelsen med glæde konkludere: 

 

at vi har et personale, som generelt opleves imødekommende og samarbejdsvillige 

at forældrene (og børnene) oplever og finder stor værdi ved, at børnene kender hinanden godt på tværs af 

årgangene  

at brobygningen fra Kirkeskovens vuggestue og børnehave til skolen fungerer rigtig godt 

at personalet i SFO’en er gode til at arrangere velbesøgte aftenarrangementer for SFO’ens børn 

 

Herudover viste undersøgelsen, at forældrene efterspørger: 

mere udeliv, flere kreative aktiviteter med børnene, mere samarbejde med lokale dagplejere og andre 

lokale institutioner  

 

Tilbagemeldingerne er blevet drøftet i bestyrelsen og har medført fokus på særligt de tre sidstnævnte 

punkter. Her må vi sige at corona-situationen faktisk var med til at igangsætte, både at der blev indført 

mere udeliv og hermed også at der blev iværksat flere kreative løsninger og aktiviteter med børnene. En 



udvikling vi har fokus på at holde fast i – også når vi forhåbentlig er på den anden side af corona-

pandemien.  



3) Samarbejde internt og eksternt 
 

Samarbejde internt i Kirkeskovens samlede institution 

For at understøtte trivsel hos børnene og medarbejderne i vores samlede institution har 

forældrerepræsentanter for bestyrelsen deltaget på personalemøder for henholdsvis vuggestue, børnehave 

og SFO (i forudgående skoleår) samt med personalet på skolen. Ideen med disse møder er at mindske 

afstanden og øge samarbejdet bestyrelsen og medarbejderne imellem. At sætte fokus på os alle som en 

fælles enhed, der arbejder mod samme mål, nemlig at vedligeholde og udvikle vores gode institution og 

skole. Medarbejdernes trivsel er en forudsætning for, at børnene trives. Og omvendt.Trivsel for alle parter, 

er derfor et aspekt, vi har fokus på.  

Vi havde planlagt en fællesspisning med bestyrelsen og alle ansatte i Kirkeskovens samlede institution. Der 

var opbakning til arrangementet, men vi var desværre nødt til at udskyde det pga. corona-situationen.  

 

Samarbejde med vigtige eksterne samarbejdspartnere 

Ligesom vi har fokus på det gode samarbejde internt og på tværs i Kirkeskovens samlede institution, så har 

vi også fokus på at pleje de gode relationer til vores vigtige og dygtige samarbejdspartnere. Der er i år 

indgået aftale med de lokale dagplejere og med Børnebissen om, at fastholde et konstruktivt og tæt 

samarbejde med dem, for at sikre så rolig og tryg en overgang for børnene, når de kommer fra dagplejen til 

vores børnehave, eller fra Børnebissen og til skolestart. 

 

Et andet vigtigt og godt samarbejde, som er værd at nævne her, er samarbejdet med den lokale 

idrætsforening Ørslev Bjerge IF. I september 2019 begyndte vi et samarbejde om en idrætsdag, hvor 

foreningen stillede instruktører til rådighed. Børnene blev introduceret til spring- og rytmisk gymnastik, 

zumba og jumping fitness. Derudover stillede Idrætsforeningen deres cafeteria til rådighed som ekstra 

klasselokale under genåbningen i april 2020 efter første corona-nedlukning.  Vi er meget taknemmelige for 

samarbejdet. Tak. 

 

For at understøtte det gode samarbejde, som vi allerede har med Skælskør Skole, har vi i bestyrelsen 

sammen med Skælskør skoles bestyrelse besluttet at afholde fælles bestyrelsesmøder 1-2 gange årligt. Vi 

har afholdt et enkelt møde i år. Alle var enige om at der er givende og inspirerende at udveksle 

synspunkter, og strategier de to skoler imellem. Ideen er at vi kan lære af hinanden – både på 

bestyrelsesplan, men også fagligt lærerne og lederne imellem.  

 

I sensommeren 2019 begyndte skolen et samarbejde med økologisk landmand Henrik Therkelsen på 

Glænø. Henrik var først på besøg på skolen, hvor han fortalte eleverne om økologi i forbindelse med hans 

kvæg. Derefter var alle elever på skift på besøg hos Henrik, hvor de var med til en ”almindelig” formiddag 

på gården. Eleverne får hands-on oplevelser i forbindelse med bæredygtighed, erhverv og lokalområde. På 

sigt skal hele institutionen være en del af denne ordning. 

 

 

4) Corona 
Coronapandemien, med nedlukningen i foråret har i høj grad præget skoleåret. Der har været udfordringer 

og skulle tænkes nyt. Stort set alle indendørs aktiviteter har i perioder været ændret, og tilpasset at kunne 

foretages udendørs. Det har krævet tålmodighed, kreativitet, udholdenhed og opfindsomhed. Heldigvis 

nogle kompetencer, som vores personale og ledelse er i besiddelse af og har vist frem i året. 

 

 

  



Øvrige arrangementer, som bestyrelsen har deltaget i: 
• Madlavning i forbindelse med temadage i uge 41. Bestyrelsen var arrangør og deltog på dagen. 

• Bagning af og uddeling af luciabrød i forbindelse med luciaoptog 

• Dialogmøder med repræsentanter for Center for børn og unge på daginstitutionsområdet 

• Dialogmøder med repræsentanter for Center for børn og unge på skoleområdet 

• Deltagelse på netværksmøder for skolebestyrelser i hele Slagelse Kommune – herunder 

dialogmøde med kommunaldirektør Frank Andersen og borgmester John Dyrby samt 

repræsentanter fra B og U-udvalget omkring samarbejdet netværket og forvaltningen imellem. 

 

 

Nævneværdige arrangementer, som Kirkeskoven har arrangeret i løbet af 

skoleåret: 
• Lørdagsudflugt sensommeren 2019 til Parnas for SFO, børnehave og vuggestuens børn og familier. 

• Julegudstjeneste ved Holsteinborg Kirke for Alle Kirkeskovens børn og forældre 

• Kyndelmisse ved Holsteinborg Kirke i samarbejde med Jens Schou og Søren Anker Jensen. Meget 

flot fremmøde. 

• Da Fede Feriedage blev aflyst pga. Corona, fik hver enkelt institution økonomiske midler, som 

Kirkeskovens SFO valgte at bruge til en heldagstur til Skælskør, der bl.a. bød på hygge på legeplads 

og pizza. 

• I efteråret blev 2. klasse besøgsklasse på Skælskør Plejecenter. Eleverne tog på besøg hver måned 

hen over vinteren, de fortalte om deres hverdag og lyttede til de ældres fortællinger om deres 

skolegang og fritid for mange år siden. Samtaler begge parter havde stor glæde af. 

Omkring juletid tog vores 3. klasse også på besøg i forbindelse med Luciadag. 

 

 

Nævneværdige forbedringer vores institutioner har gennemgået i året: 
• Ændret ringetider, så børn, der kommer med Bisserupbussen ikke længere kommer for sent til 

skolestart 

• Malerarbejde er gennemført både ude og inde. 

 

Tak for indsatsen 
Til sidst er der kun at sige endnu en gang, tusind tak for indsatsen til alle… 

Særlig stor tak i år til vores ledere og medarbejdere, der på trods af corona-situationen har fået hverdagen 

til at fungere under de nye vilkår. Det har absolut ikke været nemt, men det er dog lykkedes at skabe en ny 

hverdag. 

Også tak til alle forældre, der har været tålmodige og samarbejdsvillige – også når det har været svært. 

Samarbejdet er vigtigt, og I forældre er, som alle andre, altid velkomne til at kontakte ledelse, 

medarbejdere eller os i bestyrelsen, hvis I har punkter, I mener vi kunne sætte fokus på       

 

 

 

Eliane von Bülow 

Bestyrelsesforkvinde 

 

 

 


