
 

Referat 20. januar 2022 

Udvalg Bestyrelsesmøde for fælles bestyrelsen v. 

Kirkeskoven 

Mødedato Onsdag den 3. november 2021 kl. ca. 20-21 

 

Mødelokale Skælskør Skole i forlængelse af fællesmøde 

Åbne sager Pkt. 1366-1374 

Lukkede sager  

Fraværende Eliane von Bülow, Camilla Kimer, Lotte Andersen, 

Karina Dalgaard, Steen Christensen, Gitte Halskov, 

Mette Rubæk-Sørensen, Jeanette Scharboe. 

 

Valg af ordstyrer Ditte Meldgaard  

Referat Anette Petersen 

Næste møde Tirsdag den 30. nov. 2021  

Årets tilbage- 

værende møder 

 Tirsdag den 16. nov: 

 ÅBEN INSTITUTION i forb. Med KV og RV 

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. 1366 

Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

Pkt. 1367 

Nyt fra formanden 

Intet. 

Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFO’en 

Vi har pres på vores institution, mange nye børn overflytninger/tilflyttere. Dette har 

gjort, at vi har ansøgt om midler til at opgradere det sidste hus (store) da vi ikke 

længere har plads til nok i de nuværende 2 bygninger. Det er godkendt og man er i 

gang med at indhente tilbud fra håndværkere. 

Ellers er her stille og roligt og vi er i gang med vores besøg på biblioteket med vores 

førskolebørn, hvor vi også havde besøg, af to familier som var interesseret i 

institutionen/skolen. 

Vi er også i gang med et nyt projekt med vores motorik konsulent SOL (læner sig meget 

op af Marte Meo og tanker bag dette.) nærmere herom på næste møde. 

Nyt fra skolen 

Covid-19: der podes igen hver torsdag af Falck, børn der er fyldt 9 år til og med 6. 

klasse samt ansatte.  

Skolefesten planlægges og vi håber den bliver gennemført. 

Nyt fra medlemmerne 

Intet. 

Pkt. 1368 

Promovering af Kirkeskoven 

Hvad er status på de seks film? 

Alle film blev vist og de er MEGET tæt på udgivelse.  

Pkt. 1369 v. Eliane og Jakob 

Mobiltelefoner i skoletiden 

Genoptagelse af punkt fra sidst, samt fællesmødet mellem Skælskør og os.  

Punktet tages op på personalemødet tirsdag den 9. november og på kommende 

bestyrelsesmøde den 30. november. 

Godt med input fra Skælskør Skole.  

1370 v. Anette og Mette  

Åbent hus den 16. nov. 

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

Ditte kigger forbi kl. 16-18 – Jakob kigger forbi kl. 18-20 – Sara kan komme 

hvornår det skal være  

Pkt. 1371 v. Sara 

Evaluering af maddagene før efterårsferien 

Det har igen været en succes, selvom det var hektisk fredag, hvor der pludselig 

også skulle gøres kager klar til ”Bag for en sag.” 

Fremadrettet tilbydes maddage de sidste to dage før efterårsferien.  
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Pkt. 1372 v. Ditte 

Lucia  

Forplejning, er det Nytorvs Konditori eller forældre der skal indbydes til at bage?  

Ditte har kontaktet Nytorvs Konditori da Luciadag er en mandag. 

Pkt. 1373 

Punkter til næste dagsorden 

Mobiltelefoner – bilag sendt med dette referat. 

Vi ønsker hinanden god december og spiser sammen. 

Pkt. 1374 

Evt. 

Intet. 

 
 

 

 

 


