
 

Referat 20. januar 2022 

Udvalg Bestyrelsesmøde for fælles bestyrelsen v. Kirkeskoven 

Mødedato Torsdag den 7. okt. 2021 kl. 19.00 – 21.00 

 

Mødelokale Lærerværelset 

Åbne sager Pkt. 1355-1365 

Lukkede sager  

Fraværende Eliane von Bülow, Camilla Kimer, Ras Glerup, Steen 

Christensen 

 

Valg af ordstyrer Ditte Meldgaard  

Referat Anette Petersen 

Næste møde Onsdag den 3. nov. 2021 – fælles møde med 

Skælskør 

Årets tilbage- 

værende møder 

 Tirsdag den 16. nov: 

 ÅBEN INSTITUTION i forb. Med KV og RV 

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. 1355 

Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

Pkt. 1356 

Korte indlæg: 

(Til orientering)    

 Nyt fra formanden 

Intet. 

 Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFO’en 

Besøg af junioridrætsledere fra X-class. Børnetallet stiger og der er ansøgt 

om udvidelse/udbygning hos Kommunale Ejendomme og ligeledes om 

opnormering hos center for dagtilbud. Nisseforestilling bestilt til 19. 

november. AULA giver udfordringer på mange planer. IPads indkøbt til alle 

ansatte som arbejdsværktøj. Fortsat god og fællesskabende stemning.  

 Nyt fra skolen 

Der er atter covid-19 testcenter på skolen én gang om ugen. 

Ny og uddannet lærer er begyndt pr. 1. oktober. Anette besøger 

undervisning hos alle ansatte. Skolen er tilmeldt to projektet MOVEOUT om 

bevægelse i undervisningen 4.-6. klasse og Læsesucces for alle, specielt til 

ordblinde i 4.-6. klasse. I samarbejde med Kultur og Fritid skal der bygges 

stærekasser mod stankelbenslarver på fodboldbanen mod skoven. Også her 

er der fortsat god og fællesskabende stemning.   

 Nyt fra medlemmerne 

Ditte: Efterlyser et par forældre der kan være med til at brainstorme vedr. 

skolefodbold. Fik nogle forslag at drible videre med. 

Sara: Stor succes med ØB dagen på skolen og i børnehaven, flot tilgang på 

gymnastikholdene.  

Anette: orienterede om partshøring vedr. nyt lysanlæg på banen mod 

skoven. 

Pkt. 1357 /Anette, Jeanette 

Økonomi/Budget 

Vi fik rammebesparelse sendt ud den 3. september og den blev så trukket tilbage 

igen mandag den 4. oktober. Økonomien er fortsat god og følges tæt.  

Pkt. 1358 

Promovering af Kirkeskoven 

Hvad er status på de seks film? 

Der har været flere udfordringer hos Flash Foto, der er blevet ansat ny medarbejder 

pr. 15. oktober og så skulle Kirkeskoven stå først i rækken.  

Pkt. 1359/Eliane og Jakob 

Mobiltelefoner i skoletiden 

Forslag fra forældre om at indføre regel om, at mobiltelefoner låses inde, når 

eleverne ankommer i skolen om morgenen og udleveres igen ved skoledagens 

afslutning. Ensretning for at skåne lærerne for unødige diskussioner med elever og 

forældre.  
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Jacob fremlagde tanker om princip for brug af mobiltelefoner. Anette udsender 

principper fra to andre skoler som inspiration og punktet tages op på kommende 

møde.  

Pkt. 1360/Anette 

Høring i skolebestyrelser om serviceniveau og retningslinjer for befordring 

af folkeskoleelever – se bilag, som sendes i mail 

Bestyrelsen anbefaler at forslag C indsendes i høringssvar. Anette indsender 

høringssvar.  

1361/Anette  

Åbent hus den 16. nov. 

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

Anette undersøger om vi kan få oplyst hvornår der ”flaskehals” ved valgstedet. 

Skolen har fagdag og åbne lokaler denne dag, vuggestue og børnehave holder åben 

legeplads med kaffe og kage. Planlægning af hvornår hvilke forældre skal være her, 

aftales på næste møde.  

Pkt. 1362/Sara 

Maddage før efterårsferien 

Hvad er status? 

God tilslutning både til spisning og tilberedning af maden.  

Der bliver bagt kage til torsdag kl. 13:15 til alle elever. 

Der planlægges med at spise ude i skolegården begge dage.  

Pkt. 1363/Anette  

Kartotek over frivillige hjælpere til institutionen. 

Kort status. Er der kommet nogle henvendelser? 

Der er desværre ikke kommet nogle tilmeldinger ind, plakater blev uddelt og der 

skal være fokus på dette den 16. november. 

Pkt. 1364 

Punkter til næste dagsorden 

Lucia – bestilling af boller 

Brobygning  

Ringetider kontra bus Skælskør Skole 

Evaluering af madordning 

Planlægning af 16. november 

Mobiltelefon 

Promovering af Kirkeskoven. 

Pkt 1365 

Evt. 

Intet. 

 
 

 

 

 


