
 

Referat og godkendt dagsorden fra 
bestyrelsesmøde den 26. februar 2020 

  

Referat 4. marts 2020 

Udvalg Bestyrelsesmøde 

Mødedato Onsdag den 26. feb. 2020 kl. 19.00 – 21.00 

 

Mødelokale Skolen 

Åbne sager Pkt. 1216-1226 

Lukkede sager  

Fraværende Ras Glerup 

Gitte Halskov 

Steen Christensen 

Ole Hanghøj 

 

Valg af 

ordstyrer 

  

Referat Anette Petersen 

Næste møde Torsdag den 26. marts 19-21 

Årets tilbage- 

værende møder 

- Mandag den 27. april  

- Tirsdag den 26. maj  

- Onsdag den 17. juni 
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Pkt. 1216 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Tre ekstra punkter 

- henvendelse fra børnebissens venneforening pkt. 1223 

- materiale vedr. affaldsindsamling pkt.1224 

- indbydelse vedr. dataforståelse pkt. 1225 

 

Pkt. 1217 

Korte indlæg: 

(Til orientering) 

 Nyt fra formanden 

Velkommen til Jeanette Scharboe 

Sidst i januar deltog Eliane i fællesmøde for alle bestyrelsesformænd i 

Slagelse Kommune. Eliane fortæller positivt om dette netværk og anbefaler 

at bestyrelsen fortsat er en del af dette netværk.  

 Nyt fra vuggestue/ børnehaven/ SFOèn 

1 vuggestuebarn & 1 børnehavebarn begynder 1. marts og 1 barn på besøg 

den 27. februar. 

Vuggestuen kører rigtig godt, fast personale. 

Børnehaven kører også rigtig godt, og der er fast vikar (frem til 1. maj) for 

sygemeldt, vikar er faldet godt til.   

SFO ramt af influenza men ellers kører det også rigtig godt. 

Alle tre grupper vil fremadrettet begynde at udgive månedsbreve.  

 Nyt fra skolen. 

Tak for opbakning til Kyndelmisse, dejligt at se så mange forældre og børn. 

Kickoff børne og unge politik torsdag den 27. februar. Ditte og Anette 

deltager sammen med 3 elever fra 5. og 6. klasse. 

Legepladspulje er tilfaldet Kirkeskoven, det er Kommunale Ejendomme der 

forestår dette, vi har mulighed for at ønske. 

 Nyt fra medlemmerne 

Fest for børn og unge afviklet i ØB 55 deltagere (10 kom helt ude fra, 13 kom fra 

skolen uden medlemskab) Fastelavn afviklet i ØB 50 deltagere – dejligt med så 

stor opbakning.  

Ditte overbragte hilsen fra Dorte Næsborg til hele bestyrelsen.  

 

Pkt. 1218 

Kirkeskovens organisering 

Orientering ved Anette, Lisbeth og Jeanette 

 

Jeanette orienterede om opstarten. 

Vi bliver af økonomiske grunde nødt til at lave fælles morgen åben fra 6:20-8:00 i 

Stjerneskuddet. Kl. 7:00 forlader vuggestuebørnene gruppen. Ordningen evalueres 

inden sommerferien.  
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Pkt. 1216 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Jeanette gennemgik budget 2020 for vuggestue og børnehave & SFO. Fremadrettet 

vil økonomien blive præsenteret ved hvert møde. 

Det blev aftalt, at der udsendes et forældrebrev til alle forældre i hele institutionen. 

Brevet sendes samlet fra ledelse og bestyrelse. Skal ud i uge 10. 

Pkt. 1219 

Regnskab 2019 og budget 2020 

Orientering ved Anette 

 

Anette orienterede, økonomien er pt ok, men følges tæt.  

Fremadrettet vil økonomien blive præsenteret ved hvert møde.  

 

Pkt. 1220 

Valg til fællesbestyrelsen 

Ved Anette 

 

Valgprocedure gennemgået. Der udsendes skriv til alle forældre, dette skriv skal 

først omkring bestyrelsen.  

Vi taler suppleant inddragelse på næste møde. 

 

Pkt. 1221 

Forældrebestyrelsens organisering 

Ved Eliane 

 

Vi er en fællesbestyrelse for hele den samlede institution Kirkeskoven. Men selv om 

vi kun er én bestyrelse, ligger der arbejdsopgaver svarende til to bestyrelser. 

Hvordan sikrer vi bedst muligt at imødekomme både skolens og 

SFO/BH/vuggestuens positive udvikling? Herunder deltagelse i relevante møder 

mm, for begge områder… 

 

 

Punktet udskydes til næste møde.  

Pkt. 1222 

Fokus på motion i hverdagen 

Ved Eliane 

Nymarksskolen (som Anette kommer fra) er for nylig blevet certificeret idrætsskole. 

Kan vi drage nytte af Anettes relation til Nymarksskolen og få etableret et 

samarbejde, så vi kan inddrage en masse af de metoder, som Nymarksskolen 

anvender, for at implementere bevægelse i hverdagen hos vores børn? 

Enighed om at ”udnytte” relationen. Vigtigt at udeliv og bevægelse bliver en større 

del af hele institutionen.  
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Pkt. 1216 

Godkendelse af dagsorden. 

 

Pkt. 1223 

Henvendelse fra børnebissens venneforening 

Bestyrelsen ønsker ikke at institutionen skal være medlemmer, det må være et 

privat anliggende.  

Pkt. 1224 

Materiale vedr. landsdækkende affaldsindsamling søndag den 26. april 

2020.  

Ditte og Jakob arbejder videre med dette arrangement. 

Lokalrådene vil gerne være med, men det er vigtigt at de orienteres om initiativet. 

Slagelse Kommune vil meget gerne bakke op og være behjælpelige med 

bortskaffelse af det indsamlede affald. 

Pkt. 1225 

Indbydelse vedr. dataforståelse. 

Indbydelsen udsendes med referatet.  

Pkt. 1226 

Evt. 

Intet. 

 

Punkter til kommende møder: 
 

 

 Årshjulet – hvordan kan vi konkret bruge det fremadrettet (mødet i 

okt./november) 

 Princip for brobygning 

 Gennemgang af principper generelt 

 Bedsteforældrearkiv 

 Promotionvideo/brev til forældre til børn, der hører til skoledistriktet 

 Fokus på motion – samarbejde med nymarksskolen (certificeret 

idrætsskole) 

 

Pkt. 1218 

 

Ledelsesstruktur for Kirkeskoven 

 

Dagligleder vuggestue, børnehave og SFO: 

Lisbeth 

 

Indberetning af timer – mødeplan – sygdom som hidtil – indberetning af 

sygdom/fravær. 

Lisbeth har såvel pædagogiske opgaver som administrative opgaver.  
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Fællesleder vuggestue, børnehave og SFO: 

Jeanette 

 

Økonomi – pædagogisk ledelse – personaleledelse. 

Jeanette vil fordele sin arbejdes uge mellem Kirkeskoven og Dalmose. 

 

Skoleleder/virksomhedsleder: 

Anette 

Har ansvaret for den overordnede drift af den samlede institution. 

Kommunalbestyrelsens rammer, bestyrelsens principper 

Har den overordnet kontakt til forældre og bestyrelse  
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