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Skolebestyrelsen - dagsorden 
Mødeleder: Mette Nielsen 

Referent: Claus Würtzen 

Dato: Mandag 26. august 2019 

Varighed: 19:00-21:00 

Tilstedeværende: Stine Schultz, Betina Steinmeier, Ann 
Reitan Frost, Poul Kjær Sørensen, Gitte Kjærsgaard, 
Lars H. Johansen, Mette Nielsen, Nadia Thomsen (elev-
repræsentant), Sandra Høtoft Jacobsen, Claus Würt-
zen. 
 
 
Fraværende: Sussi Christensen, Steen Larsen, Thomas 
Jensen, Peter Raagaard, Amy Skov Davies (elevrepræ-
sentant), Helle Fobian Sørensen, Nikolaj Ruwald. 
 
 

 

Sandra Hetoft Jacobsen, der er mor til Asta 3A og Zigga 0A og Helle Fobian Sørensen, som har Elias 
i 5.a og Victor i 9.b vil gerne være suppleanter og er inviteret til mødet.   
 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

Godkendelse af referat og 
dagsorden: 

   

Skoleårets start GK orienterede om de første måneder, og kunne 
blandt andet fremhæve at der ikke har været perso-
nalemæssige udskiftninger. 
Der har været afholdt forældremøder i flere klasser, 
i forventning om at Aula ville være klar. 
BS foreslår at klassemøder lægges på hver sin side 
af fælles årgangsmøder. Dermed kan forældre, der 
har børn i flere klasser deltage i det hele. 
LHJ fremhævede, at 0’teklasserne har fået en god 
start med fuldt hold. 
SS påpegede, at nogle forældre har pasningsproble-
mer i forbindelse med forældremøder. Måske man 
burde overveje løsninger, da det potentielt kan 
være forældre vi meget gerne vil se. 

  

Åbne dage 
Den 9.oktober 2019 
Den 26.marts 2020 
 
 

Skolebestyrelsen har godkendt de to datoer.   

Skolegård – kan bestyrel-
sen hjælpe? 

Skolebestyrelsen er enige om, at skolegården er 
nedslidt og trænger til en kærlig hånd. Alle gode ini-
tiativer i forhold til at rette op på de eksisterende 
forhold er yderst velkomne. 
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Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

Meddelelser: 
Forældrevalgte 
 
 
Elevråd 
 
 
 
 
 
Personale 
Skoleledelse 
 

 
BS orienterede om vellykket brobygning på fjerde 
årgang. Udover de skoleinitierede aktiviteter gav 
blandt andet fælles legeaften fint udbytte. 
Der har ikke været fælles møder endnu, og der er 
derfor intet at berette. 
 
 
 
 
Ingen bemærkninger 
Håndværk og Design lokalet er godt på vej.  
Toiletter trækker ud!  
Elevtal 5. september og økonomi 
Kirkeskovskolens bestyrelse holder fællesmøde med 
Skælskør Skole torsdag den 26. september. 
GK peger på at sprog vil være et indsatsområde i 
dette skoleår. 

 
 
 
 
GK undersøger 
evt. begræns-
ninger for valg 
i klasserne. 

 

Evt. BS efterlyste årsplanen 
GK efterlyste fokusområder for skolen. Hvad synes 
skolebestyrelsen er vigtigt i skoleåret 2019/20. 
GK efterlyste deltagere til workshop den 9. septem-
ber. 

PKS udsender 
 
 
BS undersøger 

 

Lukket punkt: PKS orienterede kort på den lukkede dagsorden.   

Punkter til næste møde: Årsplan 
Kirkeskovskolen 
Sproglig udvikling 
Forældrefolder 
Netværksmøde for skolebestyrelser. 

  

 


