
ÅRSBERETNING april 2015 – juni 2016 

Fællesbestyrelsen Kirkeskoven 

 

Kirkeskoven er nu for alvor blevet en fælles institution for børnehave, SFO og Skole. At alle nu er 

samlet på samme matrikel, betyder meget for brobygningen og for samarbejdet mellem lærer og 

pædagoger – og i særdeleshed for samarbejdet og støtten for det enkelte barn/elev. På SFO’en har 

nye aktiviteter, som ”Uhyggefesten” og aftenåbningerne, været en stor succes og vidner om et stort 

engagement. Netop dette er kendetegnende for Kirkeskoven, og bestyrelsen vil gerne takke ledelse, 

lærer, pædagoger og vores pedel for deres arbejde og store engagement. Det er jer, der betyder en 

forskel for vores børn. 

 

I starten af skoleåret indførte Slagelse kommune den elektroniske platform Tabulex for både 

dagtilbud og SFO. Tabulexen er en rigtig god hjælp for både forældre og pædagoger til at holde styr 

på aftaler og beskeder, men kan ikke erstatte samtalen og den direkte kommunikation. 

 

Her følger en gennemgang af bestyrelsens arbejde det senest år. 

 

 

Arrangementer: 

 

- Sidste majfest blev afholdt 2015. Denne blev primo juni 2016 afløst af en fælles sommerfest for 

børnehave og SFO, for at udgå sammenfald med Drengerøvsaften i Skælskør. Personalet havde 

arrangeret en rigtig fin fest med cirkustelt, musik, leg og fælles grill. 

 

- Bestyrelsen deltog i fælles forældremøder i børnehaven og for hver årgang på skolen. Bestyrelsen 

orienterer her om bestyrelsens arbejde.  

 

- Bestyrelsen arrangerede og deltog, sammen med frivillige forældrerepræsentanter i madlavning i 

forbindelse med 2 temadage i uge 41, med fiskefilet og hjemmelavede pizzaer på menuen. Uden 

den store opbakning fra børn og forældre, kunne det ikke lade sig gøre. Kun MobilePay blev for 

stor en udfordring. Da vi har haft et lille overskud på ”Madkontoen”, kunne maden i uge 41 tilbydes 

til en særlig lav pris, og der er desuden sponsoreret slik til fastelavnstønderne og til is sidste 

skoledag. 

  

- Bestyrelsen var aktive i event ”Tør du bo på landet” august 2015, hvor skole/SFO/børnehave i 

samarbejde med Ø.B. IF holdt ”åbent hus” lørdag på Kirkeskovsskolen, i hallen og på Krutten. Her 

var der bl.a. skattejagt på skolen, loppemarked i gården og snobrød i bålhuset. Som afslutning kom 

Cirkus Kæphøj i hallen. Der var ikke mange ”tilflyttere” på besøg, men vi var tilfredse med, at der 

var aktivitet på skolens område, og at vi med fælles hjælp kunne bakke op om projektet.  

 

 

Samarbejde/konferencer: 

 

- Deltagelse i Slagelse kommunes temaaften ”Gør en god skole bedre”. 

 

- Deltagelse i Slagelse kommunes topmøde om civilt entreprenørskab. 

 

- Deltagelse i borgermøde vedr. udarbejdelse af lokal udviklingsplan for Bisserup/Rude/ 

Ørslev/Venslev/Sønder Bjerge 

 

- Deltagelse i Børne- og ungekonferencen d. 24. okt. 2015 vedrørende ”Rettidig indsats” 



- Tårnborgkonferencen i Korsør blev aflyst. 

 

- Deltagelse i fælles møde for alle skolebestyrelser i Slagelse kommune. Resulterede i et åbent brev 

til politikerne (gengivet som læserbrev i aviserne). 

 

 

Beslutninger/drøftelser: 

 

- Virksomhedsaftale mellem Slagels kommune og Kirkeskoven 2015 -2016 er drøftet og godkendt. 

 

- Mål og indholdsbeskrivelse for SFO, Kirkeskoven drøftet og godkendt. 

 

- Rutiner vedr. tilsynet med eleverne i skoletiden drøftet og godkendt 

 

- Timefordelingsplanen for skoleåret 2015/2016 gennemgået. 

 

- Principper for badning drøftet og godkendt. 

 

- Brug af mobiltelefon i skolen er drøfte. 

 

- Brobygning mellem Kirkeskovsskolen og Skælskør Skole er drøftet. 

 

- Motion og bevægelse i skolen er drøftet. 

 

- Hjælp til indhentning af sponsorater til skolens 60 års fødselsdagsfest. 

 

- Dialog/korrespondance med Slagelse kommune om ændring af bustider. 

 

- Skoledagens længde er drøftet. 

 

- Procedure ved ansættelser i Kirkeskoven er drøftet. 

 

- Rengøringen er drøftet. 

 

- Inklusion på Kirkeskoven er drøftet. 

 

 

Udarbejdelse af høringssvar: 

 

- Høringssvar vedrørende ferieplanen for skoleåret 2016/2017. 

 

- Høringssvar vedr. Slagelse kommune Budget 2016-2019. 

 

- Høringssvar om organisering af fritidstilbud m.v. 

 

- Høringssvar vedr. kvalitetsrapporten for Kirkeskovsskole 2014/2015 

 

- Høringssvar vedr. procedure ved elevers ulovlige og bekymrende fravær. 

 

- Høringssvar om forslag til ændring af Movia buskøreplan 

 



Diverse: 

 

- Bestyrelsen er informeret om regnskab 2015/budget 2016.  

 

- Det har i år ikke været relevant for Ørslev Bjerg IF at deltage i vores møder. 

 


