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Referat                                             Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 05.03.19 kl. 17.00 – 19.00 

Deltagere: Martin Lønborg, Beri Mela Ali, Cecilie Holmfjord Jonassen, Christine Olsen, Johnni 

Jensen, Klaus Bach, Flemming Birch-Rasmussen, Rikke Madsen, Jannie Kamp 

Mikkelsen og Hanne Larsen 

Ved afbud: Anne Louise Banke Christensen, Mikkel Mølbak, Tanja Larsen, Thomas Diechmann, 

Tanya Serup, 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 3 og pkt. 4 udsættes til næste møde. 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat 

Referat fra sidste møde rundsendes og underskrives 

Rundsendt. 

 

Pkt. 3 SFO (oplæg og debat) udsættes til næste møde 

Punktet indledes med oplæg fra Thomas Larsen. 

Herefter debat om kvaliteten af SFO. 

 

Pkt. 4 SFO’s regnskab 2018 og budget 2019 (godkendelse) udsættes til næste møde 

Thomas fremlægger SFO’ s regnskab 2018 og budget 2019. 

Herefter indstiller ledelsen til godkendelse.  

 

Pkt. 5 Overgange 

Med udgangspunkt i modtagelse af heldagsbørn, debatteres overgange, og hvorledes bestyrelsen kan 

understøtte, at alle elever oplever gode overgange. 

Det kunne være en fordel, hvis overleveringsskemaer fra børnehaver til skoler var lige så nuanceret som 

Overlevering ved skoleskift. 

Herefter tog bestyrelsen orienteringen til efterretning. 

 

Pkt. 6 Skolens traditioner (oversigt og kommentarer) ændret til pkt. 3  

Hanne fremlægger traditionsoversigten, og bestyrelsen forholder sig efterfølgende til, om bestyrelsen evt. vil 

opfordre skolen til ændringer. 

Indgår sundhedsuge og uge 6. 

 

Pkt. 7 9. klasses sidste skoledag (orientering, debat og beslutning) ændret til pkt. 4 

Beri, Cecilie og Hanne fortæller om, hvordan det har været, og hvordan vi gerne vil have det fremover. 

Herefter kommenterer bestyrelsen, og punktet afsluttes med en beslutning. 
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Hanne beskrev kort rammen og baggrunden for kommende 9. klasses sidste skoledag samt den forrige 

bestyrelses holdning til afskaffelse af skum. 

Cecilie forslog på elevrådets vegne: Alle slås med vand, og derefter får 9. årgang 15 minutter for sig selv, 

hvor de slås med skum. Skummet udleveres af lærerne på én gang. 

Herefter blev der talt om punktet, og konklusionen blev, at bestyrelsen ønskede at bakke op om elevrådets 

kompromis og dermed afprøve muligheden med vand for alle og skum for 9. årgang. 

Efter 9. klassernes sidste skoledag evalueres i bestyrelsen. 

 

Pkt. 8 Nyt fra (orientering) 

Skolens ledelse 

 Personalesituationen. Orientering om nyansættelser. 

 Valgfag for næste skoleår. Orientering om obligatoriske valgfag og krav samt tilbuddet. 

Formanden 

 Der er en del røre om valgfag i Tårnby blandt bestyrelsesformændene. Der arrangeres et mdøe med 

Ungdomsskolen. 

 Skolen har fået tildelt kr. 300.000 til brug til læringsmiljøer. 

Elevrådet 

Ikke mere end tidligere. 

 

Pkt. 9 Meddelelser 

Intet nyt 

 

Pkt. 10 Punkter til næste møde 

 SFO 

 SFO budget 

 Overgange fra børnehave til skole 

 Bevægelse evt. ved TEC og CKA 

 

Punkt 11 Eventuelt 

 

Næste møde d. 08.04.19 
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Underskrives for mødes d.  

 

 

 

 

Mikkel Mølbak 

 

 

Jannie K. Mikkelsen 

 

 

Flemming Birch-Rasmussen 

 

 

Martin Lønborg 

 

 

Rikke Madsen 

 

 

Anne Louise Banke Kristensen 

 

Tanja Gerda Larsen 

 

 

Tanya Feveile Serup 

 

 

Johnni Jensen 

 

 

Christine Olsen 

 

 

Klaus Bech 

 

 

Beri Mela Ali 

 

 

Cecilie Holmfjord Jonassen 

 


