
 

Referat 20. januar 2022 

Udvalg Bestyrelsesmøde for fællesbestyrelsen v. Kirkeskoven 

Mødedato Torsdag den 13. januar 2021 kl. 19-20 

 

Mødelokale Online via WebEx 

Åbne sager Pkt. 1384-1390 

Lukkede sager  

Fraværende Ras Glerup, Jeanette Scharboe, Mette Rubæk Sørensen, 

Christina Sørensen, Ditte Melgaard 

 

Valg af ordstyrer Eliane von Bülow  

Referat Anette Petersen 

Næste møde Mandag den 21. feb.  

Årets tilbage- 

værende møder 

Torsdag den 7. april 

Onsdag den 18. maj 

Tirsdag den 21. juni 
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Pkt. 1384 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Pkt. 1385 

Nyt fra formanden  

Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFO’en.  

Nyt fra skolen – 

Nyt fra medlemmerne –  

  

Nyt fra vuggestue, børnehave, SFO (skriftlig orientering fra Jeanette): 

Vi nåede i mål med vores nye hus (vuggestue) der mangler et par småting, men alt 

i alt er det blevet rigtig godt. Vi har fået personalefordelingen godt sammensat i de 

tre huse nu (bortset fra at vi var ramt af Corona da vi begyndte efter nytår, så det 

midterste hus ikke har været så meget i brug).  

Ny pædagog er kommet godt fra start. Og vi har forlænget midlertidige pædagog 

frem til 30/6 da vi har fået bevilliget 20 ekstra timer om ugen til hjælp på en 

gruppe. Så har vi lavet en speciel elevaftale og fået én i en slags erhvervspraktik 

som skal sende vedkommende videre på pædagog seminariet. Den varer 2 år. 

Afbrudt af enkelte skoleperioder. Så hvis der kommer en dag hvor alle er raske, har 

vi rigtig godt med hænder. SFO folkene kører adskilt ovre på skolen igen for, at 

begrænse eventuelle smitte udbrud. Og de er igen blevet ude-SFO. Anette holder 

kontakten med personalet. Jeg holder mig det meste af tiden i Dalmose af samme 

grund. Økonomien ser fin ud både på SFO og i Daginstitution. 

Nyt fra skole:  

Covid-19 forstyrrer fortsat, det nye ved denne genåbning er selvtest de bliver 

udleveret til forældre der har ønsket at modtage. Falck kommer fortsat én gang om 

ugen og tilbyder kviktest. Vi kan ikke kræve test af eleverne. Kommunikationen er 

endnu engang yderst vigtig. Forældre er fortsat utrolig samarbejdende og 

forstående. Vi gør alt for at opretholde en hverdag som ”vi plejer”. Vi er pt. kun 

”ramt” af opdelt skolegård og idræt omkring 0.-2. klasse er opdelt. Ny musiklærer 

er kommet godt fra start og det er glædeligt, at have musik på skolen igen både for 

elever og ansatte. Projektet omkring Læsesucces for ordblinde påbegyndes i januar 

og projektet MOVEOUT er ligeledes ved at blive sat i gang. Økonomien ser fin ud, vi 

kommer ud med et overskud, da vi har haft udfordringer omkring leveringer i 

slutningen af 2021, men det lysner på nogle punkter, vedr. elektronik forventer vi 

fortsat først levering maj 2022.  

Pkt. 1386 - Kort orientering/Anette 

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

anvendes? 

Hvor er vi i processen?  

Der har ikke været afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. 

Udskudt til kommende møde. 

Pkt. 1387 

Mobiltelefoner i skoletiden 
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Kort orientering – samt opdatering på hjemmesiden 

Princip har været omkring personalet og det ”prøves” af i 6. klasse. 

Princip sendes med dette referat. 

Pkt. 1388 

Principper/politikker 

Hvordan skal vi gribe revideringen af disse an? Skal vi tage et princip fra gang til 

gang? 

Udskudt til kommende møde, Eliane og Anette/Jeanette kigger på en samlet liste. 

Pkt. 1389 

Punkter til næste dagsorden 

Der var en fin dialog omkring at der skal sættes 1 time af til principper. Grønt Flag 

kan vente. 

Møde med Kastberg 

Grønt flag 

Økonomi – regnskab og budget 

Promovering 

Principper 

Valg 

Pkt. 1390 

Evt. 

Forespørgsel omkring hvordan forældre kan hjælpe bedst muligt i 

vuggestue/børnehave når personalet er presset ved sygdom.  

 

 

 

 

 


