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Fællesbestyrelsen Kirkeskoven 

 

 

Vi er så privilegerede, at vi har en lille institution, hvor børnene kan følge en ”rød tråd” fra 

vuggestue, børnehave, skole og SFO. Det giver rigtig meget tryghed og nærhed uden store 

omvæltninger. Det skal vi huske at værne om og sætte pris på. De politiske partier er gået til valg på 

og har givet håndslag på, at de ikke vil ændre på skolestrukturen i Slagelse kommune. Det er 

glædeligt, men vi kan ikke tage det for givet. Vi er nød til at vise, at vi er aktive lokalt og støtter op 

om Kirkeskoven. 

 

Derfor er det også ekstra glædeligt, at der til bestyrelsesvalget 2018 stillede flere kandidater op end 

der reelt var pladser i bestyrelsen. Et luksusproblem som resulterede i et reelt kampvalg til 

bestyrelsen. Så fra at bestyrelsen de sidste 2 år har været underbemandet på forældre siden, så står 

der nu en fuldtallig bestyrelse klar til at træde i arbejdstøjet efter sommerferien. Vi glæder os til at 

byde jer alle velkommen til dialog og samarbejde.  

 

Bestyrelsen vil gerne takke ledelse, lærere, pædagoger og vores pedel for deres arbejde og store 

engagement. Det er jer, der betyder en forskel for vores børn. 

 

Her følger en gennemgang af bestyrelsens arbejde det senest år. 

 

 

Arrangementer: 

 

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

orienterede her om bestyrelsens arbejde.  

 

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

forbindelse med 3 temadage i uge 41. Prisen på 20 kr. pr. måltid er lige i underkanten, men med en 

lille opsparing i baghånden, så gik det. Det er en fornøjelse at elever og forældre bakker op om 

initiativet.  

 

- Bestyrelsen arrangerede fællesmøde for forældre i skole/børnehave/vuggestue med indlæg fra 

SSP-medarbejder i Slagelse kommune Brian Sørensen. Han kom med et spændende oplæg om børn 

og unges digitale verden. En verden som kan være svær som forældre at forstå og følge med i. Som 

en ekstra service, var der tilbud om børnepasning på skolen. Afslutningsvis informerede bestyrelsen 

om bestyrelsesvalget 2018. Hvad der var årsag til, at forældrene blev væk fra fællesmødet er svært 

at sige, men faktum var, at det kun var meget få forældre som dukkede op - desværre. 

 

 

Samarbejde/konferencer: 

 

- Bestyrelsen var repræsenteret ved Slagelse kommunes møde vedr. drøftelse af budget 2018-2021. 

 

- Bestyrelsen var repræsenteret ved politisk vælgermøde vedrørende skoleområdet. 

 

- Bestyrelsen har kontaktet vores lokale erhvervs- og foreningsliv med henblik på et tættere 

samarbejde og muligheden for en plads i Kirkeskovens bestyrelse. Vi har fået positiv 



tilbagemelding fra Ørslev Bjerge idrætsforening, som efter 1.8.2018 vil være repræsenteret i den 

nye bestyrelse. Vi byder Steen Christensen meget velkommen. 

 

 

Beslutninger/drøftelser: 

 

- Skolen har valgt at lade temadagene følge temaet ”Grønt flag” og BH arbejder med 

affaldssortering og køkkenhave. 

 

- Bestyrelsen har fortsat fokus på bevægelse og motion både i skole og BH.  

 

- Bestyrelsen har drøftet regler vedr. buskort og trafiksikkerheden på skolevejen. Slagelse kommune 

lover i samarbejde med Politiet at vurdere sikkerheden på vores skoleveje. Men bestyrelsen har 

desværre endnu ikke fået noget svar tilbage. 

 

- Årshjul for bestyrelsens arbejde er udarbejdet. 

 

- Bestyrelsen har arbejdet med e-learning kursus fra organisationen Skole & Forældre. 

 

- Bestyrelsen har kortlagt projekter og økonomi vedr. bygningsdriften. Økonomien er ikke længere 

en del af skolens budget, så det er vigtigt at holde fokus på, at Ejendomsservice afsætter 

tilstrækkelige midler til vedligehold og nye tiltag. 

 

- God opførsel på vores fælles institution er blevet drøftet og har resulteret i et skriv til elever, 

forældre og ansatte. 

 

- Bestyrelsen har været repræsenteret i ansættelsesudvalg til nye lærestillinger. 

 

- Bestyrelsen har drøftet hvornår og i hvilket omfang bestyrelsen kan forvente at blive orienteret af 

ledelsen. 

 

- Samarbejdet og Brobygning med dagplejen er blevet drøftet. 

 

- Folderen ”Velkommen til Kirkeskovsskolen” er godkendt.  

 

- Folderen ”Kirkeskoven” er godkendt. 

 

- Procedure ved mistanke om overgreb på børn og unge drøftet. 

 

- Ny anti-mobbepolitik drøftet og vedtaget. 

 

- Budget 2018 og årsopgørelse vedr. budget 2017 er drøftet. 

 

- Timefordelingsplanen for skoleåret 2018/2019 godkendt. 

 

 

 

 

 

 



Udarbejdelse/godkendelse af høringssvar: 

 

- Høringssvar vedrørende Styrelsesvedtægt for skoleåret 2017-2018. 

 

- Høringssvar vedrørende Kvalitetsrapporten 2016/2017. 

 

- Høringssvar vedrørende budget 2018-2021. 

 

- Høringssvar vedrørende omlægning af midler til enkeltintegration. 

 

- Høringssvar vedrørende justeret garantitildeling på almenskolerne. 

 

- Høringssvar vedrørende oplæg til tildelingsmodel til almenskoler og SFO. 

 


