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Dagsorden                                             Korsvejens Skole 

                             SAGSBEH.: Hanne Larsen 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 10.01.19  kl. 17.00 – 19.00 

Deltagere: Mikkel Mølbak, , Martin Lønborg, , Christine Olsen, Johnni Jensen, Klaus Bach, 

Hanne Larsen, Thomas Diechmann, Flemming Birch-Rasmussen, Rikke Madsen,  

Ved afbud: Tanja Larsen, Anne Louise Banke Christensen, Jannie Kamp Mikkelsen, Tanya 

Serup, Beri Mela Ali, Cecilie Holmfjord Jonassen 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Ekstra punkt 2a Fysiske rammer – opfølgning fra sidste møde 

Herefter kunne dagsordenen godkendes. 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat 

Tilføjelse til pkt. 3: 

Det blev besluttet, at skolens personale skal prioritere vedligeholdelsesdelen på skolen. Den skal derefter 

tilbage til skolebestyrelsen.   

Herefter kunne referatet godkendes. 

 

Pkt. 2a Fysiske rammer – opfølgning fra sidste møde 

Der er blevet udarbejdet en samlet oversigt (omdelt på mødet) ud fra referatet vedr. fysiske rammer fra 

sidste møde. 

Bestyrelsen debatterede indhold, prioritering og opsætning og bad skolens ledelse om at rette oversigten til. 

Den tilrettede oversigt sendes ud med referat af dette møde eller lige derefter. 

Herefter skal oversigten tages op på førstkommende MED-møde. 

 

Pkt. 3 Aftenens tema – Principper for vikardækning 

Ledelsen har udarbejdet Retningslinjer for vikarer på Korsvejens Skole.  

Thomas orienterer om dette materiale og kommer med oplæg til udarbejdelse af bestyrelsens principper for 

vikardækning. 

Bestyrelsen debatterer og udarbejder principper ud fra ovenstående materiale samt øvrige gode ideer og 

indfald. 

 

Børne- og kulturforvaltningens vikarprincipper blev omdelt på mødet og bestyrelsen besluttede at lade disse 

principper være gældende som skolens principper.  

Principperne suppleres i dagligdagen af skolens Retningslinjer for vikarer. 

 

Pkt. 4 Endelig planlægning af Stormøde for forældre 

Vi skal beslutte: 
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 Dato: Der arbejdes med en dato d. 25. marts fra 17-19.   

 Deltagere: Kontaktforældre, bestyrelse og forældre fra 4. og 5. klasse, lærere og pædagoger 

 Rammen – tid, antal, fællesspisning, børneoptræden osv. 

 Oplæg fra Børns Vilkår 

Hanne taler med miniklub omkring arrangement med børn, så flere børn kan deltage 

Hanne tager kontakt med Børns vilkår og miniklub.  

Christine tager kontakt til klassernes lærere omkring optræden fra børnene fra 4. og/eller 5. årgang. 

 

I kan orientere jer via følgende link: https://bornsvilkar.dk/oplaeg/boerns-digitale-liv/ 

 

 

Pkt. 5 Input til årsberetningen 

Bestyrelsen kan i fællesskab komme med kommentarer til bestyrelsens årsberetning.  

Den færdige årsberetning kunne så blive præsenteret ved bestyrelsen som samlet indsats ved det 

forestående temamøde? 

Ny bestyrelse tiltrådt. 

Ny mødestruktur med temaer 

Nedsættelse af udvalg; udendørs læringsrum, SFO og … 

Bestyrelse med på forældremøder 

Fokus på samarbejde med kontaktforældre 

 

Mikkel udarbejder forslag til næste bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 6 Budget 2019 og Regnskab 2018 

Regnskabet blev taget til efterretning. Det er positivt at bemærke, at vikarudgifterne er faldende. Det vidner 

blandt andet om, at lærerne er blevet bedre til at dække kendt fravær. Dette har først og fremmest betydning 

for kvaliteten af elevernes undervisning. 

 

Skolens ledelse havde forslag til forenkling af opdeling af konti samt et forsalg til omfordeling af nogle få 

midler, således at der også bliver råd til at tilbyde udvalgte elever på 8. årgang Junior Talent. 

Budgettet blev gennemgået, og bestyrelsen bad om at se det tilrettede budget på næste møde. 

 

Pkt. 7 Nyt fra  

 Skolens ledelse 

o Julekoncert. Ny tradition. Det var en stor succes 

o ”Girls in Science” Vi har starter fast samarbejde med Amager Forbrændingen (skibakken) på 

7. årgang 

o PLF for alle lærere og udvalgte skolepædagoger Alle medarbejdere skal nu på uddannelse i 

dette. Dette lægger et pres på vikarressourcer de fire gange, hver medarbejder skal på 

kursus. 

https://bornsvilkar.dk/oplaeg/boerns-digitale-liv/
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o 3 opsigelser (én læreruddannet, én pædagoguddannet og én audiologopæd-uddannet); alle 

tre ønsker at prøve noget andet end lærergerningen.  

 

Pkt. 8 Meddelelser  

 Aftale møde i udvalget for udendørs læringsrum. Forslag: D. 31.01.19 kl. 15.30? 

 Ansættelsessamtaler d. 23.01 om eftermiddagen; Flemming, Louise eller Mikkel? 

 

Pkt. 9 Punkter til næste møde 

 Porten og skolens almene specialressourcer 

 Formandens årsberetning 

 Justeret budget 

 Måske nyt fra udvalget om udendørs læringsrum 

 

Pkt. 10 Eventuelt 

 

 

Næste møde: d. 06.02.19 kl. 17.00 


