
 

Referat 

Den samlede institution Kirkeskoven 

20. januar 2022 

Udvalg Bestyrelsesmøde 

Mødedato Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19.00 – 21.00 

 

Mødelokale Mødet afholdes virtuelt, Anette indkalder 

via WebEx 

Åbne sager Pkt. 1289-1297 

Lukkede sager  

Fraværende Ditte Melgaard  

Valg af ordstyrer Eliane von Bülow  

Referat Anette Petersen 

Næste møde Onsdag den 24. marts 2021 

Årets tilbage- 

værende møder 

Torsdag den 22. april 2021  

Onsdag den 19. maj 2021  

Torsdag den 17. juni 2021  
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Pkt. 1289 

Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt  

Pkt. 1290 

Korte indlæg: 

(Til orientering)    

 Nyt fra formanden 

Intet 

 Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFO’en 

Nyt personale i vuggestue 

Gode børnetal 

Ansat udlånt fra Kommunale Ejendomme til ekstra rengøring 

Ny struktur og pædagogisk arbejde påbegyndes i vuggestue og børnehave. 

 Nyt fra skolen 

Genåbning i uge 6 

”Nødskema” 

Test af ansatte 

Praktikant i sundhed og bevægelse 

A20 – skoleplan i forhold til arbejdstidsaftale for lærerne 

 Nyt fra medlemmerne 

Jakob spurgte ind til trivsel blandt børn og ansatte.  

Sara havde modtaget forespørgsel fra forældre vedr. madposer i børnehave. 

Pkt. 1291 

Regnskab 2020 Anette og Jeanette 

Regnskab og budget for vuggestue/børnehave, SFO og skole gennemgået. 

Bilag udsendt mandag den 23. februar 2021. 

Pkt. 1292 

Kommende 0. klasse /Anette 

Status på indskrivninger mm? 

Indskrivning afsluttet og 15 elever er indskrevet til kommende skoleår i 0. klasse.  

Pkt. 1293 

Samfundsfag /Jakob 

Hvordan inddrages samfundsrelevante emner, som fx sexismedebatten, 

præsidentvalg, mm i undervisningen? 

Der er ikke fastlagte retningslinjer for samfundsrelevante emner. 

De ansatte griber ofte relevante emner og inddrager dem hvor det giver mening og 

falder naturligt. Det er vigtigt, at der er plads til forskellighed hos de enkelte 

undervisere. Det aftales, at det kort vendes i personalegruppen.  

Pkt. 1294 

Promovering af Kirkeskoven fremadrettet 

Hvilke fokuspunkter skal vi arbejde med fremadrettet – og hvordan? 

Dialog om positiv synlighed på det seneste i P4 Sjælland og omtale via den ny 

opstillede pylon ved vejen.  

Jeanette og Anette går videre med plan om 5 små videofilm omkring den samlede 
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institution, idrætsforeningen og naturen omkring os.  

Anette og Steen undersøger om der kan hentes økonomisk støtte fra ØB’s venner. 

Pkt. 1295 /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. 

Udskydes til kommende møde. 

Pkt. 1296 

Høringsbrev vedr. fribus 2.0 

Se bilag udsendt af Anette den 8. feb. 

Bestyrelsen besluttede ikke at indsende høringssvar.  

Pkt. 1297 

Næste mødes dagsorden 

Ny struktur i vuggestue/børnehave. 

Pkt. 1295.  

Promovering af den samlede institution. 

Affaldsindsamling. 

Orientering omkring covid-19 

Brobygning til Skælskør Skole/Eggeslevmagle Skole.  

Pkt. 1298 

Evt. 

Anette skal deltage i skolevejsanalyse mandag den 1. marts. 

Alle må meget gerne skrive om trafikfarlige veje således alt kommer med. 

 
 

 


