
 

Referat  20. januar 2022 

Udvalg Bestyrelsesmøde for fælles bestyrelsen v. Kirkeskoven 

Mødedato Mandag den 23. aug. 2021 kl. 19.00 – 21.00 

 

Mødelokale Lærerværelset 

Åbne sager Pkt. 1345-1354 

Lukkede sager  

Fraværende Karina Dalgaard, Gitte Halskov, Camilla Kimer  

Valg af ordstyrer   

Referat  

Næste møde Onsdag den 7. okt. 2021 

Årets tilbage- 

værende møder 

 Tirsdag den 16. nov: 

 ÅBEN INSTITUTION i forb. Med KV og RV 

Onsdag den 3. november 

 Fælles møde med Skælskør skole 

Tirsdag den 30. nov 

Torsdag den 13. januar 

Mandag den 21. februar 

Torsdag den 7. april 

Onsdag den 18. maj 

Tirsdag den 21. juni 
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Pkt. 1345 

Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

Pkt. 1346 

Korte indlæg: 

(Til orientering)    

 Nyt fra formanden 

 Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFOèn 

 Nyt fra skolen 

 Nyt fra medlemmerne 

Formanden:  

Eliane tænker, at en ”delemakker” til diverse netværksmøder vil være en god idé. 

Der er allerede indkaldt til to møder henholdsvis den 30/8 og den 4/10. Jakob og 

Eliane koordinerer fremadrettet deltagelse.  

Vuggestue, børnehave og SFO: 

Jeanette orienterede om tilflytning af børn, om en medarbejder der har takket ja til 

uddannelse, samt bevilling af støtteperson til et barn i børnehaven.  

Skolen:  

Anette orienterede om en glædelig, positiv og god skolestart og om 

personalesituationen. 

Medlemmer: 

Anette og Ras orienterede om mødet afholdt af B&U-udvalget. 

Steen orienterede om robotter på boldbanerne og vil meget gerne orienteres hvis 

der påkøres pindsvin, da robotterne pt. udelukkende er sat til at køre om natten.  

Pkt. 1347 /Anette, Jeanette 

Økonomi/Budget 

Jeanette og Anette orienterede om en ok økonomi der følges tæt.  

Pkt. 1348 

Promovering af Kirkeskoven 

Hvad er status? 

Første kig på en af seks promoverings film. Fin dialog og feedback sendes til 

fotografen.  

Steen orienterede om foldere og besøg hos diverse ejendomsmæglere.  

Foldere sendes med bestyrelsesmedlemmers barn hjem  

Deling af Facebook opslag når langt og giver god reklame.  

Pkt. 1349 

Godkendelse af mødekalender 

Vi har tidligere haft ca. 10 møder årligt. Der er foreslået 8 mødegange i 

indeværende skoleår (se toppen af denne dagsorden). Er der behov for yderligere 

møder? Eller kan vi godkende mødeplanen? 

En enkelt ændring, der holdes møde igen den 7. oktober, ellers er mødekalender 

godkendt. Budget høringssvar klares via e-mail og evt. telefonisk/virtuelt møde.  

Pkt. 1350 

Maddage før efterårsferien 
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Skal vi indføre maddage igen? Hvis ja, hvem kan og vil stå for det? 

Der arbejdes med, at der holdes maddage torsdag og fredag før efterårsferien. Sara 

er tovholder og sender en forespørgsel ud blandt forældre om deltagelse på 

madhold. Evalueres på mødet i november, for evt. at gentage succesen i foråret 

2022.  

1351/Anette  

Åbent hus den 16. nov. 

I forb. Med KV og RV holder vi åbent. Hvad skal ske i praksis? 

Anette orienterede om, at den samlede institution holder åbent i forbindelse med 

KV- og RV-valget tirsdag den 16. november kl. 9-20. Bestyrelsen forventes at 

deltage fra kl. 16-20, eller som det nu passer ind. Punktet sættes på dagsorden 

igen den 7. oktober.  

Pkt. 1352/ Eliane 

Årsberetning 

Fælles brainstorm på betydningsfulde og vigtige elementer, der er sket i det 

forgangne skoleår. 

Alle i bestyrelsen deltog i fælles brainstorm. Eliane udarbejder endelig årsberetning. 

Pkt. 1353/Eliane, Ditte og Sara  

Kartotek over frivillige hjælpere til institutionen. 

Bilaget, som vi godkendte før sommer er blevet revideret lidt. Kan det godkendes? 

Bilag blev godkendt, der var enighed om at der gerne må ofres lidt på 

grafiskopsætning. Sara og Ditte får tilskrevet lidt om GDPR og kontaktoplysninger. 

Anette kontakter Hass Olsen.  

Pkt 1354 

Evt. 

Forældrekaffe fredag den 3. september kl. 13-15 skole og SFO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


