
 

Referat 20. januar 2022 

Udvalg Bestyrelsesmøde Den samlede institution Kirkeskoven 

Mødedato Mandag den 11. januar 2021 kl. 19.00 – 21.00 

 

Mødelokale Mødet afholdes virtuelt, Anette indkalder via WebEx 

Åbne sager Pkt. 1280-1288 

Lukkede sager  

Fraværende Camilla Kimer, Jeanette Scharboe, Jakob Egeskjold  

Valg af ordstyrer Eliane von Bülow  

Referat Anette Petersen 

Næste møde Tirsdag den 23. februar 2021  

 

Årets tilbage- 

værende møder 

Onsdag den 24. marts 2021  

Torsdag den 22. april 2021  

Onsdag den 19. maj 2021  

Torsdag den 17. juni 2021  
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Pkt. 1280 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt. Velkommen til Mette. 

Pkt. 1281 

Korte indlæg: 

(Til orientering)    

 Nyt fra formanden 

Anerkendelse til ledelse og alle ansatte for det store arbejder der ydes i den 

fortsatte anderledes verden.  

 Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFO’en  

Orientering om personalesituation, to nye ansættelser pr. 1. januar 2021.  

Flere børn holdes hjemme jf. opfordring i forbindelse med 2. lockdown pga. 

covid-19. 

Toilet på første sal af Stjerneskuddet er under renovering. 

Fra tirsdag den 12. januar 2021 flyttes nødpasning fra kl. 8:00 over på 

skolen.  

 Nyt fra skolen 

Orientering om P4 Sjælland, Prøvehandlingskonference, udbygning af 

legeplads, ombygning af faglokaler, coronatræthed blandt elever, ansatte og 

forældre, nedlukning den 9. december og den 4. januar.  

Der orienteres fortsat til bestyrelse særskilt vedr. ændringer i 

nedluk/genåbning og hvis der er behov for det ekstra møde.  

 Nyt fra medlemmerne 

Ditte: På Luciadag den 14. december fik alle børn og ansatte samt 

dagplejemødre og børn Luciaboller – pga. covid-19 bagt af Nytorvs Konditori.  

Pkt. 1282 

Kommende 0. klasse /Anette 

Status på indskrivninger mm? 

 

Der er indskrevet 15 elever til kommende 0. klasse skoleåret 2021-2022. 

Pkt. 1283 

Samfundsfag /Jakob 

Hvordan inddrages samfundsrelevante emner, som fx sexismedebatten, 

præsidentvalg, mm i undervisningen? 

 

Udsat til kommende møde. 

Pkt. 1284 

Hvordan kan vi som bestyrelse arbejde på at skaffe flere børn til vores 

samlede institution? Hvad er de gode historier? 

Alle forældre i bestyrelsen fremlægger hver især begrundelse for vores valg af 

skole, BH, vuggestue, SFO: 

Hvorfor går dit barn i Kirkeskovens skole, BH, vuggestue og SFO? 

Hvad kan særligt fremhæves? 
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Alle fremlagde deres ”fortælling”. Samlet i et dokumentet. Den videre promovering 

af Den samlede institution Kirkeskoven. Udsendt sammen med dette referat.  

Pkt. 1285 Beslutningspunkt ved Eliane 

Vi er én fælles bestyrelse, men har opgaver, der svarer til to bestyrelser.  

Kan vi lave en intern opgavefordeling i bestyrelsen, så der er en 

forældrerepræsentant der er primær kontaktperson til BH, vuggestue og SFO, og en 

der er primær kontaktperson på skoledelen. 

(Ditte har sagt hun gerne vil stå som primær kontakt til BH, vuggestue) frem til 

august. Vi skal tage beslutning herom. 

 

 

Det blev besluttet, at Ditte er den primære kontakt til børnehave og vuggestue efter 

august 2021 vil kontaktfunktionen være i samarbejde med Karina – bestyrelsens 1. 

suppleant.  

Pkt. 1286 

Gavepolitik ved Ditte 

Skal vi have en gavepolitik og hvad skal den indebære? 

 

Bestyrelsen besluttede at give gaver til hinanden ved runde fødselsdage og andre 

større begivenheder. Tovholder er Christina.  

Pkt. 1287 

Næste mødes dagsorden 

Hvilke punkter skal vi have på næste mødes dagsorden? 

 

Regnskab 2020 

Promovering af den samlede institution 

Bedsteforældre/frivillige kartotek v. Ditte og Sara 

0. klasse 2021-2022 

Udsat pkt. 1283 fra 11. januar 2021.  

Pkt. 1288 

Evt. 

 

Intet. 
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