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Referat                                            Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 19.06.19 kl. 17.00 – 18.30, derefter sommerferiehygge  

Deltagere: Christine Olsen, Klaus Bach, Flemming Birch-Rasmussen, Rikke Madsen, Anne 

Louise Banke Christensen, Thomas Diechmann, Jannie Kamp Mikkelsen, Tanja 

Larsen, og Hanne Larsen 

Ved afbud: Martin Lønborg, Johnni Jensen, Beri Mela Ali (elev stoppet i bestyrelsen), Cecilie 

Holmfjord Jonassen (elev stoppet i bestyrelsen), Mikkel Mølbak, Tanya Serup. 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat 

Referat fra sidste møde rundsendes og underskrives 

Velkommen til de to nye elevrådsrepræsentanter, Ejgil og Cecilie. 

 

Pkt. 3 Evaluering af 9. klassernes sidste skoledag 

På baggrund af bestyrelsens beslutning at tillade skum-kamp udelukkende for 9. årgang, evalueres tiltaget. 

Fra ledelsens side en god dag. God underholdning og godt med vandkamp. Der var kun skum for 9. 

klasserne. Dette fungerede godt. 

Også forældredeltagerne var enige om, at det var en rigtig god dag. Eleverne mente, at det var lidt tamt med 

en vandkamp, hvor det udelukkende er 9. årgang, der har ”våben”. 

Der kunne stå flere baljer med vand, så der ikke var ”ventetid” ved vandposter. Der skal udvikles omkring 

vandkampen. Måske skal alle have lov til at medbringe vandpistoler. 

 

Pkt. 4 Tobaksfri skoletid og skolens ordensregler (revidering af ordensregler) 

Det foreslås, at Tobaksfri skoletid indskrives i skolens ordensregler.  

Skolens ledelse foreslår, at Tobaksfri skoletid indskrives i skolens ordensregler.  

Dette blev vedtaget. 

 

Dernæst aftales det, hvorledes bestyrelsen ønsker, at skolens ledelse og medarbejdere arbejder med 

overholdelse af Tobaksfri skoledag.  

Der laves et standard-brev, som lærerne hjemsender til forældre, hvis en elev bliver set ryge udenfor skolen. 

Gentager de uheldige episoder sig, følges almindelig procedure med inddragelse af ledelse og dernæst 

samtale med forældrene. 

 

Ordensreglerne er vedhæftet som bilag. 

Der ændres også i ordensregler omkring it-lokale, da skolen ikke længere har et IT-lokale. 
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Pkt. 5 Evaluering af MGP 

Hvordan gik årets MGP? 

Hvad ønsker bestyrelsen at sætte fokus på i forhold til forældredelen ved MGP? 

Elev-repræsentant sagde det var et godt år. Der var styr på det hele. Dog er det vigtigt, at alle klassens 

forslag til sange er med i udvælgelsesprocessen. 

Flere mente der var færre fremmødte. 

Fremadrettet kunne MGP også være den dag, hvor der inviteres gamle elever, og så måske en større 

opfordring til bedsteforældre og lign. 

Skolen skal gøre MGP mere synlig på intra og på andre brugbare medier; f.eks. instagram og lokalavisen. 

 

Pkt. 6 Mobilpolitik (beslutning om udarbejdelse af politik) 

Der er fra skolens medarbejdere fremsat forslag om, at bestyrelsen tager aktiv stilling til elevernes ”frie” brug 

af mobiltelefon i skoletiden. Herunder resultater fra de klasser, hvor mobiltelefonen udelukkende er fremme i 

undervisningsmæssige sammenhænge. 

Flere klasser har forsøgsvis afleveret telefoner om morgenen og fået dem udleveret igen efter endt skoletid. 

Skolen har principper for IT. Her kan ændringen skrives ind.  

Eleverne skal have telefoner udleveret ved ture eller ude-tilladelse. Læreren kan også vælge at udlevere 

telefonerne i undervisningsmæssige sammenhænge, ved social leg samt i pauser og frikvarterer. 

Forslag om ophæng af skabe, hvor moblier kan afleveres i om morgenen. 

Det skrives ind i ”Princip for IT” og vedtages på første møde efter ferien, men indføres fra opstart på næste 

skoleår. 

Der undersøges omkring forsikring, hvis telefonen mistes eller ødelægges i skolens skab. 

 

Pkt. 7 Anvendelse af pulje angående trivsel og læring i folkeskolen (debat og evt. beslutning) 

Korsvejens skole har en pulje på ca. kr. 300.000 til brug i indeværende kalenderår. 

Fra skoleledelsens side foreslås det, at størstedelen af puljen bruges til indretning af indendørs læringsmiljø i 

indskolingens lokaler, så de fysiske rammer kan afspejle en moderne skole. Dette sker også med fokus på 

inklusion, bevægelse i undervisningen, tydelige læringszoner. Samtidig er det den bygning, som nu får 

installeret ventilationsanlæg samt nye vinduer. 

Bestyrelsen er enig i dette tiltag. 

 

Pkt. 8 Mødedatoer for bestyrelsesmøder i skoleåret 2019/2020 (beslutning) 

Se bilag.  

2 datoer ændres. Medsendes referat. 

Første møde er 19/8 evt. på naturskolen. Dette møde er fra kl. 17-20. 

Der er opbakning til et arrangement, hvor vi i forlængelse af et møde spise, f.eks. tirsdag d. 18/2.  

 

Pkt. 9 Nyt fra (orientering) 

Skolens ledelse 

 Skolen er i mål med dette års elevløft.  
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 Læseferien har været omdannet til forberedelsesdage på skolen, hvor skolen har prioriteret, at der altid 

var en lærer til rådighed for eleverne. Det har været en kæmpe succes, der har været mange elever 

dagligt med en meget positiv tilgang til eksamensforberedelsen. Det har helt sikkert betydet noget for 

elevernes resultater ved de mundtlige prøver.  

 3 tilbud omkring modernisering. Der tages stilling i udvalg efter ferien. 

 Aula er udskudt til efterårsferien. 

 Medarbejder trivselsmåling/APV er kommet. Det er generelt på linje med kommunen. Den kollegiale 

trivsel scorer meget højt. 

 Børnenes trivsel er kommet i dag. Det er meget som sidste år. 

 Skema for næste år er på plads. Næsten alle pædagogiske og personlige ønsker er opfyldt. 

 Der kommer legepatruljer på skolen fra næste skoleår. Udvalgte elever fra kommende 5.årgang kan 

søge om at komme med på kursus. 

 

Formanden 

 Formand og næst-formand ikke til stede. 

 

Elevrådet 

 Der er en fodboldturnering. Det kom lidt skæv fra start, men det er som sidste år, et virkelig godt tiltag. 

Finalekampen spilles sidste skoledag. 

            

Næste møde d. 19.08.19 
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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 

 


