
 

Referat Den samlede institution Kirkeskoven 12. oktober 2021 

Udvalg Bestyrelsesmøde 

Mødedato Onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.00 – 21.00 
 

Mødelokale Mødet afholdes virtuelt, Anette indkalder via WebEx 

Åbne sager Pkt. 1299-1307 

Lukkede sager  

Fraværende Steen Christensen, Ras Glerup, Lotte Andersen  

Valg af ordstyrer   

Referat Anette Petersen 

Næste møde Torsdag den 22. april 2021 

Årets tilbage- 
værende møder 

Onsdag den 19. maj 2021  
Torsdag den 17. juni 2021  
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Pkt. 1299 
Godkendelse af dagsorden. 
 
Godkendt. 
Pkt. 1300 
Korte indlæg: 
(Til orientering)    

 Nyt fra formanden 
 Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFOèn 
 Nyt fra skolen 
 Nyt fra medlemmerne 
 

Vuggestue/børnehave/SFO’en: Dejligt med flere personaler, god stemning på 
personalemøder, der arbejdes med sundhed, personalehåndbogen, legepladsregler 
og skoleparathed. 
Stillingsopslag vedr. daglig leder kommer efter påske. Økonomien er god.  
Skole: covid-19 genåbninger på mange planer fylder, mange ændringer, men 
personalet og eleverne er fortsat omstillingsparate og får det bedste ud af det hele. 
Økonomien er god. Der flyttes 11 fagdage til maj/juni, her planlægges med 
brobygning både mod 7. klasse og mod kommende 0. klasse.  
Pkt. 1301 /Ditte og Sara 
Kartotek over frivillige hjælpere til institutionen. 
Fokus på at få oprettet et kartotek over frivillige mulige hjælpere. Ditte og Sara  
kommer med oplæg/info. 
Udkast kommer med dette referat. Punktet kommer på næste møde.  
Ditte vil gerne fortsat stå for dette kartotek.  
Pkt. 1302 
Promovering af Kirkeskoven 
Video – hvad er status? 
 
Anette arbejde videre med at finde en optage dato. Punktet kommer på næste 
møde. Hvis der kræves handling før kontakter Anette bestyrelsen.  
Pkt 1303 /Anette 
Affaldsindsamling 2021 
 
Den samlede institution arbejder og deltager i affaldsindsamlingen fra den 12. til 
den 16. april. Ligeledes huskes Jordens Dag den 22. marts. Bestyrelsen beslutter 
ikke at gøre mere i forhold til affaldsindsamling.  
Pkt. 1304 
Brobygning for 6. klasserne til Skælskør og Eggeslevmagle.  
Hvordan går det? 
 
Den formelle brobygning har været forskellig, mangelfuld og til tider ikke 
eksisterende i indeværende skoleår.  



 

 

Side3/3 

Bestyrelsen er opmærksom på, at vi også har ansvar.  
Ligeledes var der dialog omkring brobygning fra børnehaverne til skolestart.  
1305. /Jeanette eller Mette 
Ny struktur i BH og vuggestue 
Den overordnede nye struktur blev præsenteret på seneste personalemøde. Den 
skal så forgrene sig ned i dagligdagen og der vil komme et andet format i forhold til 
månedsbreve/månedsskemaer.  
Godt modtaget og der opleves et engagement blandt personalet. De er glade, 
forberedte og klar til at trække i arbejdstøjet. Personalet og børnene er inddelt i 
førskole, børnehave og vuggestue.  
Marte Meo og samarbejdet med PUI fortsætter. 
Pkt. 1306 
Næste mødes dagsorden 
 
Økonomi 
Kartotek 
Promovering 
Pkt. 1307 
Evt. 
Kan mødet jf. gældende retningslinjer evt. afholdes i skolegården. 
Forældremøder/samtaler kan de afvikles virtuelt. 
Findes der et kort over alternative cykelruter til institutionen 
Covid-19 hvad har den bragt os – både positivt og negativt.  

 
 
 
 
 
 
 


