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Referat                                             Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 08.04.19 kl. 17.00 – 19.00 

Deltagere: Mikkel Mølbak, Martin Lønborg, Beri Mela Ali, Cecilie Holmfjord Jonassen, Christine 

Olsen, Johnni Jensen, Klaus Bach, Flemming Birch-Rasmussen, Rikke Madsen, Anne 

Louise Banke Christensen, og Hanne Larsen 

Ved afbud:  Thomas Diechmann, Jannie Kamp Mikkelsen, Tanja Larsen, Tanya Serup 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat 

Referat fra sidste møde rundsendes og underskrives 

 

Pkt. 3 Tobaksfri Skoletid (udarbejdelse af implementeringsplan) 

Line Nielsen, tobakskoordinator, og Sanne Dåsbjerg, faglig koordinator, begge fra forvaltningen, hjælper os 

med at udarbejde den bedst mulige implementeringsplan. 

 

Børne- og skoleudvalget har besluttet, at skolerne i Tårnby skal være tobaksfrie fra d. 01.08.19.  

Fra Børne- og Skoleudvalget: 

 
Tobaksfri Skoletid 
 
Børne- og Skoleudvalget har på sit møde d. 7.3.2019 behandlet indkomne 
høringssvar fra skolebestyrelserne vedr. Tobaksfri Skoletid. 
 
Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at der indføres Tobaksfri Skoletid for 
elever fra skoleåret 2019/20.  
 
Udvalget ønsker, at skolen indfører regel om, at elever ikke må ryge i skoletiden, 
hverken på eller uden for skolen. De store elever kan stadig forlade skolen i pauser, 
men må ikke ryge eller bruge anden tobak. 
 
Derudover ønsker udvalget, at skolebestyrelserne lokalt selv tager stilling til 
eventuelle sanktioner i forbindelse med brud på reglen. Det præciseres dog, at 
udgangspunktet for en sanktion skal opleves motiverende for elev og forældre. 
Derudover ønsker udvalget, at eleven tilbydes rygestopkursus. 
 
Om Tobaksfri Skoletid henvises til det tidligere fremsendte høringsmateriale og 
endvidere opfordring til at kontakte Faglig Konsulent Sanne Dåsbjerg fra 
Sundhedscenter Tårnby telefon nr. 3247 0076 / 3076 0570 for yderligere sparring 
og information om rygestopkurser m.v. 
 
Skolerne er ansvarlige for at informere elever og forældre om indførsel af Tobaksfri 
Skoletid. 

 

Punktet blev indledt med et videoindslag fra TV2Lorry og fulgt op af Line og Sanne. 
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 Information og opmærksomhed på Vi er tobaksfri Skole. 

Brev fra ledelsen til forældre, herunder information om tilbud om rygestop. 

Bestyrelsen bakker op f.eks. ved efterårets forældremøder. 

Korte oplæg til eleverne om Tobaksfri skole pr. årgang. 

 

 Hvordan handler de voksne, hvis børn overtræder reglen? 

Samtale på skolens kontor med forældre. Henvisning til Line med f.eks. et rygestop? 

Forældre, som accepterer barnets rygning, skal måske ikke med til samtalen? 

Midlertidig inddragelse af udgangstilladelse? 

For hver cigaret skal der løbes en omgang rundt om skolen? 

 

 Handlinger i nærområdet 

Nærkiosken sælger cigaretter stykvis. Skolebestyrelsen sender brev til ejerforeningen. 

 

Eleverne ønsker tilføjet, at rygeforbudet også skal gælde de ansatte. 

 

Bestyrelsens udkast sendes til høring i elevrådet. 

 

Pkt. 4 Trivselshandleplan Korsvejens Skole (orientering og kvalificering) 

Ledelsen kommer med udkast. 

Udkastet bliver rettet til ud fra forslagene. 

 

Pkt. 5 Evaluering af Stormøde om Digital dannelse 

 Ærgerligt, at der ikke var flere 

 Meget henvendt til forældrene 

 Godt med temaer 

 Måske invitere forældre til lidt yngre elever 

 Gentage temaet til næste år 

 Flere arrangementer, så det er en ”vane” 

 Bestyrelsen kunne tage individuel kontakt til kontaktforældrene 

 Oplæggets power point sendes ud til alle 

 

Pkt. 6 Høring om budget (bilag eftersendes) 

Glædeligt at budgettet ikke er reduceret. Det ville være ønskeligt, hvis der fast blev afsat midler til 

modernisering og renovering af kommunens ældste skole. 

Det er nødvendigt at have fokus på, at gamle bygninger kræver vedvarende vedligehold. 

 

Martin er tovholder på et høringssvar. 

 

Pkt. 7 Nyt fra (orientering) 

Skolens ledelse 
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 Valgfag. Kort orientering. 

Formanden 

 Intet nyt 

Elevrådet 

 Referat omdelt. Der er fest for 7. -9. årgang på torsdag, 70 elever er timeldt. Der er snart valg til ny 

elevrådsformand. 

Udendørs læringsrum 

 Vi har indhentet to forslag til indretning af Dyregården som udendørs læringsrum; scene, 

klatreelement og træningsområde 

 

Pkt. 8 Meddelelser 

Intet nyt. 

 

Pkt. 9 Punkter til næste møde 

Tobaksfri skole. 

SFO. 

 

Punkt 11 Eventuelt 

Intet. 

 

Næste møde d. 14.05.19 
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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 

 


