
Korsvejens Skole 

Vi lærer til livet 
 

Referat                                                 Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 14.12.20 kl. 17.00 – 18.30 Virtuelt 

Deltagere: Martin Lønborg, Mikkel Mølbak, Rikke Madsen, Tiffany Ann Kraik, Christine Olsen, Stig 

Frejo Hansen, Jannie Kamp Mikkelsen, Klaus Back, Flemming Birch-Rasmussen, 

Thomas Diechmann, Nanna Vestergaard Rosberg (8A), Amanda Emilie Mittun (8P) og 

Hanne Larsen 

Afbud: Pia Mittun,  

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat 

Bliver medtaget på næste møde, da dette er møde er virtuelt. 

 

Pkt. 3 Corona tiltag osv. 

Orientering om skolens tiltag og hjemsendelsen af 5. til 9. årgang. 

Det går fint for 0. – 4. årgang, da de nu har lidt ekstra plads. 

Der sidder også 4 – 6 elever fra 5. -9. årgang på skolen til virtuel undervisning. Derudover er der elever, der 

har aftaler om samtaler med skolens trivselslærere her på skolen 1-3 gange om ugen, som støtte til at kunne 

håndtere den anderledes hverdag. 

 

Korsvejen har indtil dato ikke nye tilfælde af covid-19. 

 

Der er mange smittede børn i Tårnby og der en vis bekymring blandt forældre og personale. 

 

Der blev afholdt Lucia optog på skolen, virtuelt, i dag. Det blev vist på Aula. Linket til videoen sendes ud til alle 

på fredag i Hannes fredagshilsen. 

 

Mandag og tirsdag er den samme lærer hele dagen i de forskellige klasser. Dette er for at mindste 

kontaktfladerne for alle. 

 

Pkt. 4 Prioritering af renoveringsarbejder   

Bilag vedlagt. 

Den vedlagte liste er udarbejdet ud fra sidste års prioriteringsliste.  

Den vedlagte liste er sendt til Teknisk Forvaltning, da de pludselig efterspurgte skolens holdning til 

renovationsarbejder. Skolens ledelse eftersender listen igen med bestyrelsens kommentarer og ændringer. 

 

Skolen har d. 30.11 haft uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet, hvilket har medført to påbud:  

 Fysik/kemi-lokalet, herunder træk og kulde. 

 Asfalt i Dyregården mellem Parkour og den grønne bakke. 
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I den forbindelse ønsker bestyrelsen at blive inddraget i beslutningen om, hvorledes påbuddene bliver 

udbedret – og ikke blot orienteres efterfølgende. Hanne undersøger mulighederne. 

 

Derudover have bestyrelsen følgende kommentarer: 

 Ved indkøb af nye elevmøbler, er det vigtigt at medtage kommentarer fra eleverne om, at de ikke 

ønsker at sidde med ryggen til læreren. 

 Affald skal fjernes hver morgen foran skolen. Der ligger tit samme affald om morgenen og om 

eftermiddagen.  

 

Prioritering af renoveringsarbejder 

 Punkt 1 og 2 fastholdes. 

 Punkt 3 er billedkunst og håndværk/design-lokale.  

 Der vælges ikke et 4. punkt. 

 

Pkt. 5 Revidering af Skole-hjem-princip (endelig vedtagelse) 

Dokument genlæses for småfejl og minudd ændres til MinUddannelse. 

Princippet vedtaget. 

 

Pkt. 6 Nyt fra  

 Skolen – Uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet 

Meget ros til arbejdet med Korsvejens psykiske arbejdsmiljø og vores fælles fokus på samarbejdet på 

skolen. 

Arbejdstilsynet havde påbud til fysiklokalet og belægningen i Dyregården.  

 Formanden – 

FRO mødet referatet fortæller, at SFO skal til at tilbyde et ophold til elever. 

Rengøringen under corona skal løses inden for kommunens egne rammer. Skolens ledelse fortæller, 

at rengøringen hænger sammen på Korsvejen, da hjemsendelse af 5. -9. klasse frigør timer til ekstra 

rengøring hos de mindre elever og i SFO. 

 Elevrådet  

Der er lidt hårdt at have hjemmeundervisning, og de store elever savner at komme i skole hver dag.  

 Medarbejderne  

På SFO er klasserne også opdelt på samme måde som i skoletiden. 

Lærerne klarer den virtuelle opgave rigtig godt, selvom alle helst så, at alle kunne være på skolen. 

 Porten  

P-klassen er fortsat på skolen. Det er ok og der er god hjælp. 

  

Pkt. 7 Regnskab 2020 og budget 2021 

Gennemgang af udleveret budget.  

Regnskabet ser godt ud, og ser ud til at gå op. 

Skolen har lavet et udkast til budget for undervisningsmidler baseret på sidste års budget og regnskab. 

Bestyrelsen har ingen kommentarer. 
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Pkt. 8 Meddelelser 

Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at 5. til 9. klasse er også hjemsendt til nødundervisning/virtuel 

undervisning d. 4. januar 2021, så skolen kan være klar til almindelig skoledag for alle klasser fra d. 5. januar 

2021 

 

Forslag om at info-film lægges på skolens hjemmeside. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

Godt nytår 

 

Punkter til næste møde d. 26.01.21 

 Trafik, januar 2021 

 


