
 

Referat 20. januar 2022 

Udvalg Bestyrelsesmøde 

Mødedato Onsdag den 19. maj 2021 kl. 19.00 – 21.00 

 

Mødelokale Skolegården 

Åbne sager Pkt. 1319-1333 

Lukkede sager  

Fraværende Steen Christensen, Lotte Andersen  

Valg af ordstyrer Ditte Meldgaard  

Referat Anette Petersen 

Næste møde Torsdag den 19. juni 2021 

Årets tilbage- 

værende møder 
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Pkt. 1319 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Anette ønskede to nye punkter ført til dagsorden. 

1331 Ansættelse af lærer 

1332 Nedsættelse af undervisningstid for 4.-6. klasse kommende skoleår.  

 

Pkt. 1320 

Korte indlæg: 

(Til orientering)    

 Nyt fra formanden 

Intet. 

 Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFOèn 

Kort status fra vuggestue/børnehave – stor ros for opslag på låge om de 

mange nye ansigter.  

 Nyt fra skolen 

Kort status fra skolen. 

 Nyt fra medlemmerne 

Intet. 

 

Pkt. 1321 /Anette, Jeanette 

Økonomi/Budget 

 

Økonomien er god og følges tæt.  

 

Pkt. 1322 

Promovering af Kirkeskoven 

Hvad er status? 

 

Onsdag den 19. og torsdag den 20. maj foregår der videooptagelser i hele 

Kirkeskoven. Dejligt med opbakning fra alle sider.  

 

Pkt. 1323/Ditte og Sara  

Kartotek over frivillige hjælpere til institutionen. 

Godkendelse af bilag udsendt 29. marts. 

Godkendt. 

Vi lader sekretær Helle Omø Raun læse dokumentet igennem i august 2021 inden 

det sendes ud via AULA, ØB og diverse lokalråd.  

 

Pkt. 1324 

Brobygning for 6. klasserne til Skælskør og Eggeslevmagle samt for 

kommende 0. klasser 

Hvordan går det? 
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I 0. klasse er der aftalt flere besøg både i Kirkeskovens Stjerneskud og i 

Børnebissen, fælles udebesøg på skolen, samt forældrebesøg på skolen. 

I 6. klasse er der lavet fin aftale med Skælskør Skole omkring to besøg i juni, der 

afventes fortsat svar fra Eggeslevmagle Skole.  

1325. /Jeanette  

Fornyelse af kostpolitik i BH og vuggestue 

Jeanette orienterede, der blev indføjet en sætning vedr. restmad som madpakke. 

Planen præsenteres for børnegruppen og forældre, samt sættes på hjemmesiden.  

Godkendt. 

Pkt. 1326/Jeanette 

Læreplan: Den nye styrkede læreplan – til godkendelse 

 

Jeanette orienterede, der blev indføjet at brobygning mellem førskole og 0. klasse 

begynder september fremfor januar. Kartoteksordning skal tilføjes når den 

igangsættes. Dette er et dynamisk punkt. 

Godkendt.  

Pkt. 1327/Ditte 

Klippekortsordning i SFO. Er det en mulighed? 

Punktet præciseres under punkt 1329.  

1328/Alle 

Fællesbestyrelsens samarbejde 

Fokus på samarbejdet og den videre udvikling fremadrettet 

Fin dialog om det videre samarbejde.  

Pkt. 1329 

Invitation til dialog fra børne- og ungeudvalget 

”Hvad skal prioriteres økonomisk og politisk på børne- og ungeområdet? Hvor skal 

fokus være fremadrettet? Skal Center for Børn og Unge pejle i en bestemt retning?” 

- Se bilag fremsendt i separat mail 

Jeanette og Anette sammenskriver og sender forbi medarbejdere. 

Ditte fremsender dokumentation fra tidligere møder, da vi er lidt spørgende over 

hvad der er blevet af alle de gode intentioner gennem tiden. 

Følgende input: 

Fleksibel brug af SFO, brobygning daginstitution/skole, bevare alt det gode vi har 

lært under covid-19, varme hænder fremfor administration, i forhold til inklusion 

turde tænke ud af boksen, bevare nærhedsprincippet og huske småt er godt også i 

forhold til trivsel og læring, arbejdskendskab skal fylde mere, hvor er 

børnene/eleverne i dette, tidlig indsats fra 0 år minus 9 måneder. 

Pkt. 1330 

Antal bestyrelsesmøder årligt 

Vi har lige nu 10 møder årligt. Er det det rette antal, eller skal vi ændre på dette? 

Der var enighed om, at vi skulle prøve en anden model, denne 

”udtænkes/udformes” på kommende dagsordensmøde af Eliane, Ditte, Jeanette og 

Anette. 
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Pkt. 1331 

Ekstra punkt – Ansættelse af lærer.  

Eliane og Ditte meldte sig til at sidde i ansættelsesudvalg. Anette fremsender 

stillingsopslag og datoforslag til ansættelsessamtaler 

Pkt. 1332 

Ekstra punkt – reduktion af timetal for 4.-6. klasse i skoleåret 2021-2022. 

Vedtaget at Anette fremsender ansøgning om dette.  

Pkt. 1333 

Evt. 

Anette stillede forslag om åben skole tirsdag den 16. november 2021 hvor der er 

kommunal valg, og det derfor vil være oplagt at vise hele Kirkeskoven frem for alle 

der har lyst og tid til at se alle vores nye tiltag. Gerne som punkt i august 2021.  

Kommende dagsorden: Mødekalender, repræsentanter til forældremøder i 

august/september i hele Kirkeskoven.  

 
 

 

 


