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Referat                                             Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 18.02.19 kl. 17.00 – 19.00 bemærk ændring af dato 

Deltagere: Mikkel Mølbak, Anne Louise Banke Christensen, Martin Lønborg, Beri Mela Ali, 

Cecilie Holmfjord Jonassen, Johnni Jensen, Klaus Bach, Flemming Birch-Rasmussen, 

Rikke Madsen, Tanya Serup, Jannie Kamp Mikkelsen og Hanne Larsen 

Ved afbud:  Christine Olsen, Thomas Diechmann 

Mødeleder: Flemming Birch-Rasmussen 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Punkt 4.A tilføjes. Hermed godkendes dagsordenen. 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat 

Referat fra sidste møde rundsendes og underskrives. 

 

Pkt. 3 Nyt fra (orientering) 

Skolens ledelse 

 Personalesituationen. Mange kvalificerede ansøgere til de to opslag. Ansættelsessamtaler i denne 

og næste uge. 

Formanden: 

 Fro-møde. Vigtigt at notere sig d. 16.05.19, hvor hele bestyrelsen er inviteret. Forud for mødet er det 

muligt at sende dagsordenforslag til FRO. 

Elevrådet 

 8. og 9. årgangs deltagelse i skolevalget. Resultatet afviger noget fra kommunens samlede resultat 

samt landsgennemsnittet. Valget forløb godt. 

 Elevrådet er skuffet over basketturneringen, de føler sig ikke inddraget, og turneringen fungerede 

ikke. Ledelsen opfordrer til, at vi prøver igen. 

 

Pkt. 4 Formandens beretning (samarbejde) 

Udkast eftersendes som bilag 

Beretningen er endnu ikke færdig. 

 

Pkt. 4a Ændring i fordeling af formands- og næstformandsposten 

Af private årsager ønsker Mikkel at trække sig fra formandsposten og stiller sig gerne til rådighed som 

næstformand, hvis bestyrelsen ønsker det. 

 

En enig bestyrelse besluttede, at næstformanden, Martin Lønborg, bliver formand, og Mikkel Mølbak 

varetager fremover næstformandsposten. 
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Pkt. 5 Justeret budget (endelig vedtagelse) 

Bilag eftersendes  

Herefter godkendt. 

 

Pkt. 6 Stormøde d. 25.03.19 (samarbejde) 

Endelig planlægning og annoncering/invitation til forældre 

Dato sendes ud. 

Invitation til alle forældre på 4.-5. årgang. 

Invitation til alle kontaktforældre. 

Optræden af børn. 

 

Kontoret laver et udkast til invitationer. 

 

Pkt. 6.a Tobaksfri skole (høring) 

Bestyrelsen er ikke enig, men der var overvejende stemning for en tobaksfri skole. 

 Principielt bør børn/unge ikke ryge, hverken i skole- og fritid. 

 Hvad med de elever, der lugter af røg, fordi de kommer fra hjem, hvor er ryges. 

 Langt de fleste elever ryger ikke i skolen, så er det nemt at indføre! 

 Hvis det hjælper med regler, så bør bestyrelsen bakke op. 

 Eleverne skal blive ved med at have deres udgangstilladelse. 

 Der er mange undervisningsmæssige tiltag, herunder X:IT, der forebygger rygning. 

 Yderst fornuftigt at indføre forbud. 

 Det er vigtigt for børnenes helbred, og de voksne bør være rollemodeller i skolen. 

 Høringen bør også omfatte SFO samt miniklub og klub-tilbud. 

 Lav bedre alternative i stedet for forbud overfor eleverne. 

 Det er også et spørgsmål om ressourcer i forhold til opfølgning og sanktioner i skoletiden. 

 Forebyggelse frem for regler og sanktioner. 

 Det er vigtigere, at de professionelle omkring eleverne ikke ryger. 

 Det er oftere til fest eller i fritiden, at unge bliver fristet til at begynde at ryge. 

 

Pkt. 7 Justeringer af skolereformen (orientering og debat) 

Med udgangspunkt i tilgængelig information taler vi om konsekvenser og bestyrelsens holdning til mulige 

forandringer. 

Orienterende papir omdelt. Når bestyrelsen hører nyt tages punktet op igen. 

 

Pkt. 8 Porten (orientering og debat) 

Tenna indleder punktet med en kort status af arbejdet i Porten samt præsentation af den netop afsluttede 

evaluering blandt elever, medarbejder og forældre i Porten. 

Oplæg på baggrund af evaluering af Porten. Oplægget vedhæftes referatet. 

 

Bemærkninger: 
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 Det vil være langt bedre, hvis Porten blev et tilbud fra 4. klasse – lige efter at eleven har fået at vide, 

at vedkommende er ordblind. Det giver langt flere nederlag, når de venter til 6. klasse. 

 Det er vigtigt at bevare Porten som en mulighed for de stærkt ordblinde elever. 

 Der mangler tydelighed omkring processen til visitering til Porten. 

 

Bestyrelsen ønsker at sende et meget tydeligt signal til politikkerne om, at Porten er vigtig og skal bevares 

og gerne ændres til et tilbud startende fra 4. årgang. 

Der skal oplyses om tilbud og proces både til skolerne og til kommunens forældre til børn, der er testet 

ordblinde. 

 

Pkt. 9 Meddelelser 

Intet. 

 

Pkt. 10 Punkter til næste møde 

 SFO 

 Skolens traditioner, herunder 9. klasses sidste skoledag. 

 Overgange 

 

Punkt 11 Eventuelt 

Intet. 

 

Næste møde d. 05.03.19. 
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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 

 


