
TÅRNBY KOMMUNE 

1 

 

 

Referat                                             Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 18.02.20 kl. 17.00 – 19.30 

Deltagere: Martin Lønborg, Mikkel Mølbak, Anne Louise Banke Kristensen, Flemming Birch-

Rasmussen, Rikke Madsen, Christine Olsen, Stig Frejo Hansen, Thomas Diechmann, 

Jannie Kamp Mikkelsen, Tanja Gerda Larsen, Ejgil Klinby Larsen, Klaus Back og 

Hanne Larsen 

Afbud: Cecilie Sæderup 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat.  

Medbringes til underskrift ved næste møde. 

 

Pkt. 3 Nyt fra eleverne 

Herunder ønsker elevrådet, at skum og 9. klassernes sidste skoledag tages op. 

Ejgil fortæller om tiltag fra elevrådet. Elever fra 2. og 5. klasser har lavet folder om sunde madpakker. 

 

Ejgil har deltaget for Korsvejens skole i møde i Anbefalingsgruppen. På mødet kunne alle, og især eleverne 

komme med forslag til forbedringer til skoledagen. Disse anbefalinger skal præsenteres af elevrødderne på 

næstkommende møde d. 05.03.20 kl. 17.00-18.00.  

Derudover deltager elevrådet med især Ejgil og Cecilie i den kommunale elevdemokrati. Her drejer det sig 

om større fokus på demokratiprocesser i hele kommunen, bl.a. med fokus på verdensmålene. 

 

På 9. klasses sidste skoledag har elevrådet et ønske om at genindføre skum. Elevrådet kunne forestille sig 

følgende regler og rammer for genindførelsen:  

 En aldersgrænse for deltagelse, hvis de mindste synes det er for voldsomt. 

 Skum er frivilligt. 

 Der skal være regler for skumkampen. 

 Der kunne opsættes flere vandposter. 

 De ældste elever vil love ikke at være for voldsomme. 

 

Efterfølgende kommentarer på mødet: 

Skum blev afskaffet for 1½ år siden, fordi det ifølge de voksne både ansatte og forældre, var voldsomt, det 

er foregik.  

Erfaringen fra sidste år med vandkamp fungerede bedre ifølge de voksnes mening. Der var færre konflikter 

og børn, der kom til skade. 
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Skolebestyrelsens voksne medlemmer er fortsat imod skum ved 9. klassernes sidste skoledag og ønsker 

ikke at ændre beslutningen. 

Skolebestyrelsen ønsker at indføre en ny tradition med vandkamp. Samtidig opfordrer de voksne 

bestyrelsesmedlemmer elevrådet til at komme med forslag til, hvorledes vandkampen kan gøres sjovere, 

f.eks. ved opstilling af baner eller noget helt andet? 

 

Der er flere forslag fra elevrådet: 

 Flere pauser 

 Madbod på skolen 

 Flere muligheder for pause på PLC 

 Bedre stole 

 Køleskabe i klasser 

 Loungen mere åben 

 

Pkt. 4 Åbning af udendørs læringsmiljø (Dyregården) 

Skolens ledelse foreslår, at åbningen foregår i skoletiden kl. 12.20 – 13.50, én dag hvor hele skolen slutter 

samtidig. 

Gården er snart færdig. Indvielsen bliver en dag inden påske, hvor gården bliver indviet fra kl. 12.30 – 13.50 

én tirsdag eller torsdag. 

Forældre og udvalgte gæster inviteres. 

 

Pkt. 5 Bygningsarbejder i 2020 (bilag vedlagt) 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget indstillingen fra teknisk forvaltning om blandt andet renovering af 

madkundskabslokalet. 

Orientering om planlagte renoveringsarbejder samt gennemgang af skolebestyrelsens ønskeliste (vedlagt 

som bilag) til fremtidige renoveringsprojekter. 

Herefter justering af egen liste. 

Der er fortsat ønsker på listen der skal prioriteres. 

Forslag om at revidere listen og opdatere den. 

 

Listen opdateres til næste møde. 

 

Pkt. 6 Handleplaner for det fysiske læringsmiljø i forhold til Brugerundersøgelse 2019 

Brugerundersøgelsen ligger på skolens hjemmeside ko.aula.dk. 

Vedhæftet finder I skabelon for handleplaner, som vi udfylder på mødet. 

 

Vi skal prioritere hvilke ting, der kan forbedre de fysiske rammer.  

Der kan opjusteres med flottere vægge og lidt mere indbydende læringsmiljøer. Lidt mere miljø i stil med 

loungen. 

Der er også forsøg i gang i 2 klasselokaler med zoneinddeling i indskolingen. 
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Hanne samler op på forslag og udarbejder forslag til handleplan. 

 

Pk.t 7 Høring af kvalitetsrapport (bilag vedlagt) 

Børne- og Kulturforvaltningen beder om høringssvar vedr. Tårnby Kommunens Kvalitetsrapport 2018/2019 

(se bilag, 21 sider)).  

Høringssvaret skrives ind i vedlagt skema (se bilag, 1 side). 

  

Derudover medsendes som bilag Korsvejens Kvalitetsrapport (16 sider), så I kan sammenligne fra skolen til 

kommunen.  

Der er også vedlagt en stor rapport Bilag 1 (72 sider), som indeholder alle tal og tabeller, så de af jer, der har 

lyst kan dykke yderligere ned i de mange data. Denne rapport forholder vi os ikke til mødet, med mindre én 

af jer har ønske om at bringe et bestemt forhold op. 

 

Afsnit 1: Faglige resultater 

Det er glædeligt at kommunen går frem og nu ligger på landsgennemsnittet. Samtidig glæder Korsvejens 

bestyrelse sig over, at Korsvejen har bidraget positivt til denne stigning. 

Der er vigtigt, at der fortsat er stort fokus på at udviske skellet mellem de stærke og de svage elever. 

 

Afsnit 2: Nationale test: Ingen kommentarer 

 

Afsnit 3: Tillid og trivsel: Der er et vigtigt område, og Korsvejens bestyrelse ønsker at der fortsat skal være et 

stort fokus på dette område. 

 

Afsnit 4: Videre uddannelse: 

I figur 18: hvad er erhvervsskole i denne tabel. Det er uklart hvad det dækker over. 

Der er fejl i tabellen omkring folkeskolen hvor tallene ikke passer sammen akkumuleret. 

 

Det er tydeligt at aflæse, at de unge vælger kønsstereotypt. Kommunalt kan der arbejdes med at ændre 

dette billede. 

 

Afsnit 5: Inklusion 

Positivt med høj inklusionsgrad i kommunen. Det er samtidig vigtigt, at skolen har de fornødne ressourcer, 

og at lærere og pædagoger har de fornødne kompetencer til at løfte den store inklusionsopgave. 

 

Afsnit 6: Kompetencedækning 

Det er glædeligt, at kompetencedækningen er så stor, og området bør fortsat prioriteres. 

 

Kommunalt udvalgte områder: 

Trivsel: Det er et vigtigt område, som fortsat bør prioriteres højt. 

PLF: Selve indsatsen har haft en positiv betydning for udvikling af samarbejdet på Korsvejen. Dog er det 

vigtigt, at de pædagogiske medhjælpere bliver en del af dette projekt, så alle skolens pædagogiske 
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medarbejdere får samme faglige løft som en udvikling af hele organisationen. Fremadrettet er det vigtigt, at 

der afsættes tid til at arbejde videre med indsatsen på den enkelte skole, så alt det nye bliver godt forankret, 

inden der igangsættes nye projekter. 

SFO vision: Det er vigtigt at den nye version ses i sammenhæng med tanker og vision for folkeskolen og ikke 

bliver en parallel til visionerne for skolerne. 

 

Pkt. 8 Én børnehaveklasse for skoleåret 2020/2020 

Martin orienterer om forløbet og beslutningen. 

Kort orientering om Martins møde med Mads, Henriette og Hanne. Og kort orientering om Christine, Stig og 

Martins deltagelse i Kommunalbestyrelsens møde. 

Martin lagde især vægt på det frustrerende i, at bestyrelsen ikke var blevet hørt omkring forslaget forud for 

B&S’s indstilling til kommunalbestyrelsen samt brug af et tidligere høringssvar udarbejdet i en anden 

kontekst. 

Medarbejderrepræsentanterne gør samtidig opmærksom på manglende kommunikation, idet ”nyheden” blev 

fortalt af en kollega hen over frokostbordet, før B&S’s dagsordenen var blevet offentliggjort på kommunens 

hjemmeside. Da forflyttelser har stor betydning for de berørte medarbejdere, er det ikke en acceptabel måde 

at få det at vide på. 

 

Pkt. 9 Høring af Folkeoplysningspolitik 

Politikken er vedhæftet, og input til et høringssvar sker på selve mødet. 

Vi vil gerne samarbejde med fritidsbrugere. Det skaber liv på skolen i flere timer udenfor skoletiden og holder 

f.eks. ubudne besøgende væk fra skolen. 

 

Samtidig er det en udfordring at de mange brugere på alle tider af dagen/aftenen giver et større slidtage på 

de fysiske rammer, og det kræver dermed større vedligeholdelse. 

Det er vigtigt, at alle fritidsbrugere behandler Korsvejens Skole med respekt, rydder ordentlig op og 

overholder fælles regler. 

 

Der er vigtigt, at det fælles booking system samkøres med aula.   

 

Pkt. 10 Valgbestyrelsen og tidsplan for skolebestyrelsesvalg 

Forud for forårets skolebestyrelsesvalg (4 pladser og 1 suppleant) skal der nedsættes en valgbestyrelse 

bestående af formanden, skolelederen og én forældre-bestyrelsesrepræsentant. 

Hvem kunne tænke sig at være med? 

 

Mikkel er med i valgbestyrelsen. 

 

Forslag til tidsplan: 

 18.02.20 Nedsættelse af valgbestyrelse 

 Marts/april Alle forældre orienteres om valget 2 uger forud for valgmøde 

 Marts/april Opslag i SFO og i indskolingen samt på aula 
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 Marts/april Valgmøde i forbindelse med Stormøde (forslag til dato: 31.03 eller 28.04) Mødet 

afholdes d. 31/3. 

 April/maj Senest én uge efter valgmødet kan der aftales en opstillingsrækkefølge, hvilket fører 

til fredsvalg. Opnås der ikke enighed afholdes valg, som er afsluttet inden d. 31.05.20 

 18.06.20 Konstituering af ny bestyrelse 

 

Pkt. 11 Information 

 Ledelsen 

o Fraværsregistrering og frihedsansøgning  

Lektionsfravær fra 7. til 9. klasse er startet. Der sendes sms hvis elever ikke møder, og ikke 

er meldt syge. 

Frihedsansøgning indleveres 14 dage før. 

o Tilgang og afgang af medarbejdere og lærere. 

Intet nyt 

o Stormøde digital dannelse. Fokus på 3. årgang. 

31/3. SFO og Miniklub vil gerne hjælpe, så alle kan deltage. 

 

 Formanden 

Intet nyt  

 

Pkt. 12 Eventuelt 

Der bygges på bankhjørnet. Der skal bygges boliger. 

 

Pkt. 13 Punkter til næste møde 

 Handleplan til Brugerundersøgelsen 2019. 

 Rundgang på skolen 
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                             SAGSBEH.: Hanne Larsen 

Underskrives for mødes d. 18.02.2020 

 

 

 

 

Mikkel Mølbak 

 

 

Jannie K. Mikkelsen 

 

 

Flemming Birch-Rasmussen 

 

 

Martin Lønborg 

 

 

Rikke Madsen 

 

 

Anne Louise Banke Kristensen 

 

 

 

Tanja Gerda Larsen 

 

 

Stig Frejo Hansen 

 

 

Christine Olsen 

 

 

Klaus Bech 

 

 

Cecilie Sæderup,  

 

________________________________________ 

Ejgil Klinby Larsen

 


