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Referat                                            Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 28.11.19 kl. 17.00 – 20.00 

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

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

og Hanne Larsen 

Afbud: Jannie Kamp Mikkelsen, Tanja Gerda Larsen, Klaus Back, Ejgil Klinby Larsen, Cecilie 

Sæderup, 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat 

Referat underskrives 

 

Pkt. 3 Oplæg fra og om SSP i kommunen (30 min) 

Allan Madsen fortæller om kommunens arbejde, og derefter er der mulighed for spørgsmål og dialog. 

Allan gav et meget informerende oplæg.  

Direkte nummer til Allan 3076 0331 mail: Ama.uct.bk@taarnby.dk 

 

Pkt. 4 Nyt fra eleverne 

o Anderledes uge – hvad var elevernes læring? 

Ingen elever til stede, så evalueringen er fra lærere og forældre. Mange gode aktiviteter og god 

læring.  Arbejdet med verdensmålene har været lærerigt, og elever giver udtryk for, at de har lært en 

del. Godt for trivsel og samhøring at eleverne var blandet i arbejdsgrupper på tværs af klasser og 

årgange. Der blev fredag afsluttet med award-show i fase 2. 

Forældrene gav udtryk for, at deres egne børn har været meget optaget af ugens indhold og alle er 

kommet glade og fortællende hjem fra skole hver dag. De kom hjem med gode idéer og lyst til 

diskussion. 

 

o Medborgerskab og elevdemokrati 

Kommunen deltager i projekt om medborgerskab og demokrati. Der har været kick-off til projektet 

med lærere, ledere og elevrådsrepræsentanter. Der kommer et tema om dette til et FRO møde i 

april. 

Samtidig inviteres til en anbefalingsgruppe, vhor der er brug for to forældre-

bestyrelsesrepræsentanter samt to elever fra elevrådet. 

 

Pkt. 5 Budget for kommende kalenderår (bilag) 
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Da Korsvejens Skole har reduceret antallet af almen-klasser fra 21 til 20, er der naturligt sket en reducering i 

budget 2020. 

Bestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes denne reducering skal indarbejdes i budgettet for 

undervisningsmidler. 

Der stilles 3 forslag omkring besparelser. Forslag 2 er vedtaget.  

Bestyrelsen undrer sig over meget nedsat beløb på vedligeholdelses-kontoen, da der er stor brug af skolen, 

også af eksterne brugere og fritidsbrugere. 

SFO går lidt i minus på årets regnskab. Dette skyldes hovedsagligt den store investering i ny legeplads. Det 

kommende år falder årlig beløb grundet reducering af elever. 

 

 

Pkt. 6 Evaluering af kontaktforældremøde, herunder antimobbestrategi 

De indsamlede pointer fra gruppearbejdet på kontaktforældremødet formidles videre, så 

antimobbestrategien kan kvalificeres. 

 

Der var større fremmøde end tilmeldt. Det var godt. Der kom også forældre, der ikke var kontaktforældre. 

Alligevel var vi ikke mange nok. 

 

Idéer til antimobbestrategi: Der bliver søgt idébank til forældre om gode råd. Der ønskes tidlig indsats og 

gennemsigtighed. 

Der skal også være fokus på digital mobning. 

 

Pkt. 7 Information 

 Ledelsen 

o Udendørs læringsrum 

d. 29/11 kommer de første materialer og projektet startes. 

o Indretning af udvalgte klasselokaler. Skolen bruger puljen til indretnings af nye 

læringsmiljøer til indretning af to klasselokaler i indskolingen med inspiration fra besøget på 

Høsterkøb Skole med zoneopdelt klasselokale. 

o Der bliver installeret ny ventilation i lokaler ved fase 1, hvilket betyder, at en 1. klasse 

midlertidigt er flyttet til lokale ved PLC.  

o Kunstprojekt 

Det ophænges et interaktivt kunstprojekt ved kontoret med udstillingsmuligheder for 

elevernes produkter. Projektet er blevet til i samarbejde med skole-kunstforeningens 

adoptionsordning. 

o Nyansættelser, servicemedhjælper. Ole er stoppet, og Ebbe er startet som ny teknisk 

/service medarbejder. Ny lærer/pædagog Tomas er startet. 

o Procedure for forældrebrugerundersøgelse. Den bliver offentliggjort efter den har været i 

skoleudvalget.  

o Til orientering fra 1/1 kommer ny procedure omkring elev-fravær. Der arbejdes med 

timeregistrering for 7. -9. årgang. 
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 Formanden 

o Skolebestyrelsesvalg. Formanden ønsker tilkendegivelse om genopstilling fra de 

medlemmer, der er på valg. Skolebestyrelsesvalg til foråret. Der er nogle i bestyrelsen der er 

til valg til foråret. Martin tager kontakt og undersøger hvem der vil opstille. 

o FRO. Orientering fra FRO mødet: 

 Kommunen har stor fokus på elevtrivsel. 

 Mange skoler har udfordringer omkring trafik 

o Flere skoler arbejder med klima 

 Porten 

o En elev er stoppet pga. mistrivsel, og der er kommet én ny elev til. Der er 8 elever. 

 

Pkt. 8 Aula – status 

Der udvikles fortsat på Aula. Der er spredte meninger om aula fra forældrene, og internt er sklen udfordret i 

forhold til f.eks. klasselog, arkivsystem osv. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

 Introfilm til kommende 0. klasses forældre 

 Julehygge 

 Gamle elever. Mikkel har undersøgt interesse omkring en forening, hvor tidligere elever kan mødes. 

Der er stor interesse for det. Der er også en medarbejder, der gerne vil være repræsentant for 

skolen.  

 

Pkt. 10 Punkter til næste møde 

o Gamle elev arrangement. 
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                             SAGSBEH.: Hanne Larsen 

Underskrives for mødes d.  

 

 

 

 

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

 


