
Korsvejens Skole 

Vi lærer til livet 
 

Referat                                                     Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 23.09.20 kl. 17.00 – 19.00 i personalerummet 

Deltagere: Martin Lønborg, Mikkel Mølbak, Flemming Birch-Rasmussen, Jannie Kamp Mikkelsen, 

Rikke Madsen, Tiffany Ann Kraik, Christine Olsen, Stig Frejo Hansen, Nanna 

Vestergaard Rosberg (8A), Amanda Emilie Mittun (8P), Klaus Back og Hanne Larsen 

Afbud:             Pia Mittun, Thomas Diechmann 

Velkommen til de to nyvalgte elevrådsrepræsentanter; Nanna og Amanda. 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Pkt. 2 Udgangstilladelse for de ældste elever – debat og beslutning 

Der har både blandt medarbejdere og i bestyrelsen været ønske om, at bestyrelsen drøftede og besluttede, 

hvornår og i hvilket omfang de ældste elever skal have udgangstilladelse. 

Afhængig af beslutningen bør Korsvejens Ordensregler (bilag) tilpasses det besluttede. 

Efter dialog og debat blev bestyrelsen enige om, at udgangstilladelsen rykkes for 7. årgang til efter jul i 

skoleåret 2021/2022. 

 

Pkt. 3 Tilbagemelding fra kontaktforældreudvalget - orientering 

 Kontaktforældremødet afventer 

 Info-brev til kontaktforældrene, evt. link til kontaktforældrefolder 

 Stormøde afventer 

Nyhedsbrevet bliver sendt ud på dagen for stormøde d. 29.09.20 

 

Pkt. 4 Nyt fra 

Skole - orientering 

 Covid-19 tiltag og tilstand. Hanne orienterede kort ud fra infobreve. 

 Åbent hus dag og Korsvejens Folder. Bliver delt ud til alle kommende 0. klasses-børn. 

Nyt fra formanden 

 Byt i forhold til fast medlem og suppleanter. Tiffany træder ind som medlem, mens Kevin træder 

tilbage som suppleant. 

 Afklaring om oplæg vedr. energi-drikke til de store elever fredag d. 09.10.20 kl. 08.00? Mangler svar 

fra oplægsholder. 

Elevrådet 

 Formandsvalg. Nanna og Amanda fortalte om valget. 

 Præsentation af elevrådet hjemmeside. Nanna og Amanda viste elevrådets nye hjemmeside, som 

danner overblik over indhold og muligheder. En fantastisk platform i dagligdagen for elever, lærere 

og pædagoger. 
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 Tiltag i elevrådet, herunder Elevdemokrati og Skolestyrken. Kort info om projektet. 

Medarbejderne 

Det går fint. 

Porten  

Klasserne er faldet godt til, og der er god stemning og udvikling. 

 

Pkt. 5 Revidering af Sundhedspolitikken – revidering og vedtagelse 

Nuværende sundhedspolitik er vedlagt som bilag. 

Vi gennemgår politikken og retter den til, så den også ligger i tråd med kommunens mange sundhedstillæg 

samt dagligdagen på Korsvejen. 

Politikken trænger til en gennemgribende revidering. Bestyrelsen nedsætter et lille udvalg, som skriver det 

hele igennem. 

Udvalget består af: Nanna, Mikkel, Tiffany, en madkundskabslærer og Thomas/Hanne. 

 

Pkt. 6 Lærernes internationale dag d. 05.10 – beslutning og konkret planlægning 

Vil bestyrelsen også i år fejre Lærernes Internationale Dag? 

Bestyrelsen vil gerne fejre dagen. 

På vegne af bestyrelsen sørger skolen for flag, æblejuice og indpakket chokolade. 

Jannie skriver ud til kontaktforældrene og bestyrelsen. 

I år vil vi gøre ekstra ud at fortælle, at teacher i internationale sammenhæng også dækker over det danske 

ord pædagoger. 

 

Pkt. 7 De 10 anbefalinger – orientering og debat, evt. med beslutning 

Hanne fremlægger kort arbejdet omkring de ti anbefalinger, og derefter drøfter bestyrelsen det videre 

arbejde. 

Der er ikke yderligere kommentarer. 

 

Pkt. 8 Meddelelser 

 Meddelelser fra skoleledelsen 

 Bestyrelsesformand 

FRO-møde: Der blev talt meget om covid-19 og to andre kommuneskolers delvise hjemsendelser af 

klasser. 

Derudover talte man om erfaringerne blandt eleverne fra covid-perioden, erfaringer som 

skolekonsulenterne har indsamlet. Det har f.eks. været en fordel for 0. eleverne, at forældrene ikke 

må komme med op i klassen. 

Gode ideer til hvorledes man inddrager elevrådet noget mere i bestyrelsesarbejdet. 

Rengøring og covid-19. Det undrer, at der ikke længere er ekstra ressourcer til rengøring. 

Trafik omkring skolerne. Kys og kør – det er blevet bedre, nu hvor forældre ikke må gå med ind på 

skolen. 

Det er ikke ok med korte høringsfrister og hen over længere ferier. 
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Pkt. 9 Punkter til næste møde d. 26.10.20 

 Invitere miljø og teknik til næste møde vedr. trafik? 

 Valgfag 7.-9. klasse. 

 Princip for forældredeltagelse i undervisningen. 

 

Pkt. 10 Eventuelt 

Intet. 

 

 

Næste møde er d. 26.10.20 

 

 


