
 

Referat                                             Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 23.10.19 kl. 17.00 – 20.00 på Korsvejens Skole i lejligheden 

Deltagere: Martin Lønborg, Anne Louise Banke Kristensen, Flemming Birch-Rasmussen, Rikke 

Madsen, Christine Olsen, Cecilie Sæderup, Stig Frejo Hansen, Klaus Back og Hanne 

Larsen 

Afbud: Thomas Diechmann, Ejgil Klinby Larsen, Jannie Kamp Mikkelsen, Tanja Gerda Larsen, 

Mikkel Mølbak, 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat fra forrige møde 

Referatet blev sendt rundt.  

 

Pkt. 3 Skolens trivselsundersøgelse  

Selve rapporten ligger på skolens hjemmeside.  

Ledelsen fortæller om udvalgte områder, og bestyrelsen får mulighed for at kommentere handleplanerne. 

Tilrettelægge dagsorden, så eleverne føler det relevant og meningsfuldt. 

Princip for elevmedbestemmelse på Korsvejens Skole. Processen startes ved at spørge eleverne evt. via 

elevrådet. 

 

Toiletterne:  

Forældrene opdrager eget barn til at efterlade toilettet rent og pænt.  

Efterspørge om toiletterne kan rengøres 2 gange om dagen. Evt. toiletvagter via elevrådet? 

 

Hovedpine: Bestyrelsen bør arbejde med indeklimaet i forhold til puljen på 3.500.000 til renovering af 

skolerne. 

Støjen i de mindre klasser: Nyindretning af 4 pilotklasser. 

Kan de andre lide mig: Trivselstiltag i skolen samt legegrupper blandt forældrene. 

 

Pkt. 4 Antimobbestrategi – oplæg og revidering af eksisterende  

Strategien er under udarbejdelse og udkastet eftersendes som bilag. 

Udkastet debatteres og ses i sammenhæng med skolens øvrige trivselstiltag. 

 

Madgrupper og legegrupper. Teamet opfordrer forældrene til at etablere og implementere grupper. 

 

Forældrene: Kontaktforældrene kan inddrages i at sørge for, at forældrene arrangerer sociale arrangementer, 

hvor børnene mødes på kryds og tværs og oplever, at de kan være sammen. Forældrene tager initiativ til at 

mødes fysisk omkring noget positivt. 

Forældre opfordres til at tale med eget barn om mobning – Hvad er det? Lære barnet, hvordan man kan sige 

fra over for mobning.  
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Forældrene tager kontakt til hinanden og mødes gerne fysisk og taler om udfordringerne. Dialogkaffen kunne 

evt. foregå hos ledelsen eller ved medvirken af en trivselsmedarbejder. 

Sidenummerering.  

 

Skriftlig handleplan indenfor 10 dage. 

 

Pkt. 5 Kontaktforældremøde d. 04.11 

Dagsorden færdiggøres og rollerne fordeles. 

Hanne pkt. 1, 2 og 3 

Martin pkt. 4 

Martin pkt. 5 

 

Personaer 

 

Pkt. 6 Evaluering af lærerens dag 

Tiltaget kommenteres og evalueres. 

Dejligt at blive anerkendt. Det var hyggeligt og festligt. 

 

Pkt. 7 Forslag om forening for tidligere elever (beslutning) 

Tilbagemelding fra Mikkel vedr. kontakt til facebook-gruppe. 

Forslag fra medarbejderne. 

Udsættes til næste gang. 

 

Pkt. 8 Korsvejen som arbejdsplads 

Korsvejens APV præsenteres i hovedpunkter.  

Christine og Hanne orienterer kort om proces og handleplaner, og bestyrelsen får mulighed for at spørge ind. 

Kort orientering omkring hovedpunkterne i APV fra forår 2019. 

 

Pkt. 9 Nyt fra (orientering) 

 Skolens ledelse 

o Aula. Fra skolens side ser det ud som om, at forældredelen er gået fint. Samtidig er der flere 

forældre, der melder, at der er brug for hot line efter kl. 20.00 – da det er på dette tidspunkt 

man som forældre har tid til at gå på aula. Hele det bagvedliggende i forhold til skolens drift er 

stadig meget mangelfuldt. 

o Porten.  

o SFO.  

o Til- og afgang, personale og elever. Jobopslag til ny teknisk-servicemedarbejder. 

 Nyt fra formanden 

Intet nyt.                        

 Nyt fra eleverne 

Mange nye punkter fra elevrådet. Se referat fra elevrådet. 
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Pkt. 10 Punkter til næste møde 

 Skum og 9. klassernes sidste skoledag 

 Evaluering af kontaktforældremøde 

 Sundhedsprincip revideres  

 Forening for tidligere elever 

 

Pkt. 11 Eventuelt 

Alarmen har flere gange kørt hele natten (hylende lyd). 

 

 

Næste møde er torsdag d. 28.11.19 kl. 17.00 – 19.00 og forlænges til kl. 20.00 med lidt julemad. 

 


