
 

Referat 20. januar 2022 

Udvalg Bestyrelsesmøde for fælles bestyrelsen v. Kirkeskoven 

Mødedato Tirsdag den 30. november 2021 kl. 19-21 

 

Mødelokale Musiklokalet Kirkeskovsskolen 

Åbne sager Pkt. 1375-1383 

Lukkede sager  

Fraværende Jeanette Scharboe, Gitte Halskov  

Valg af ordstyrer Ditte Meldgaard  

Referat Anette Petersen 

Næste møde Torsdag den 13. januar  

Årets tilbage- 

værende møder 

Mandag den 21. februar 

Torsdag den 7. april 

Onsdag den 18. maj 

Tirsdag den 21. juni 
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Pkt. 1375 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Pkt. 1376 

Nyt fra formanden - intet 

Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFO’en – sygdom har desværre fyldt lidt den 

seneste tid, men dejligt med forstående forældre – TAK. Ombygningen er gået i 

gang og på trods af coronaforsinkelse går det fremad.  

Nyt fra skolen – ny lærer begynder 1. december, servicemand planlagt sygemeldt 

det har fyldt en del da KE ikke var klar til at overtage opgaverne, men efter 

halvanden uge er der kommet en god løsning, vi afventer mere information omkring 

test af elever under 9 år. 

Nyt fra medlemmerne – Camilla mål på boldbaner er låst. Steen husk endelig at 

give besked hvis der er behov for at låne hallens cafeteria i forhold til ombygning og 

flere børn i vuggestuen.  

Pkt. 1377 

Promovering af Kirkeskoven, alle film er klar, hvilken strategi skal 

anvendes? 

Videoerne skal på hjemmesiderne, derfra kan man videre linke til dem. 

Steen og Anette taler om en fremadrettet strategi og vender tilbage på kommende 

møde. 

Pkt. 1378 

Mobiltelefoner i skoletiden, punktet genoptages og bilag sendt med denne 

dagsorden.  

God dialog om det udsendte forslag, Anette retter til og det kommer forbi de 

ansatte inden kommende bestyrelsesmøde.  

Pkt. 1379 

Evaluering af åbent hus den 16. nov. 

Positivt og godt givet ud, dejligt at tale med så mange selv om der var restriktioner, 

men vores karameller var eftertragtede.  

Pkt. 1380 

Evaluering af fællesmøde på Skælskør Skole 

Godt og konstruktivt, det skal vi fortsætte med. 

Pkt. 1381 v. Ditte 

Smertens børn. (TV-udsendelse) Jeg blev nysgerrig på hvordan situationen 

er på Kirkeskoven? Har vi “rum” til at understøtte lærerne i at skabe ro?  

En af de tilmeldte til kartoteket er Kastberg trivsel og velvære. Hun har 

tilbudt gratis foredrag for ansatte. Tænkte det egentlig kunne være et fint 

emne til vores tilsyns opgave. 

Ditte og Anette tager et møde med Kastberg Trivsel og velvære.  

Pkt. 1382 

Punkter til næste dagsorden 

Grønt Flag 

Promovering 
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Mobiltelefoner 

Smertens børn 

Principper skal gennemgås igen 

Pkt. 1383 

Evt. 

Ditte ønsker en liste over børn i de enkelte klasser, dagplejere og 

vuggestue/børnehave i forhold til Luciabollerne.  

 

 

 

 

 


