
 

Referat                                             Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 19.08.19 kl. 17.00 – 20.00 

Deltagere: Martin Lønborg, Mikkel Mølbak, Anne Louise Banke Kristensen, Flemming Birch-

Rasmussen, , Rikke Madsen, Cecilie Sæderup, Ejgil Klinby Larsen, Stig Frejo 

Hansen, Thomas Diechmann og Hanne Larsen 

Afbud:  Jannie Kamp Mikkelsen, Christine Olsen, Tanja Gerda Larsen, 

 

Velkommen til Stig, som er ny repræsentant for medarbejderne. 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

To punkter tilføjet. Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat 

Referat godkendt og sendt rundt til underskrivelse. 

 

Pkt. 3 Orientering om skolestart 

 Elevløft  

 Brug af ressourcer 

Se vedhæftet bilag. 

 

Pkt. 4 Bestyrelsens årshjul (udarbejdelse og beslutning) 

Forslag om at arbejde med på trivsel hos både elever og personale, orientering om SSP-funktionen, 

revidering af Antimobbe-strategi, løbende opdatering af P-klassen, hvorledes kan bestyrelsen bakke op om 

medarbejdernes kompetenceudvikling, fysiske rammer både ude og inde, skolens arbejde med misbrug 

(alkohol, rygning mm.), nyt fra SFO medtages ca. hver anden gang på dagsordenen  

Eleverne havde især fous på elevernes fysiske rammer, f.eks. drikkevandshane i bygning C, fysiske rammer 

på skolen, vikarer i de praktiske fag, affaldssortering i klasserne samt flere miljøvenlige tiltag.   

 

Herefter blev det besluttet, at ovenstående indarbejdes i udkast til bestyrelsens årshjul og medtages på 

næste møde. 

 

Justering af Forretningsordenen (tilføjet dagsordenpunkt) 

Den foreslåede justering under §3 stk 8 (omrokering af faste dagsordenpunkter) blev vedtaget. 

 

Pkt. 5 Nyt fra udvalg (orientering) 

 Indretning af udendørs læringsmiljøer, herunder Dyregården 



Den 29. august kommer tre udbydere med forslag til renovering af Dyregården. De 3 udbydere har hver 20 

minutter til oplæg og 10 minutter til spørgsmål. Fremvisningen foregår i personalerummet.  

Udendørs læringsrumsudvalget er tilstede, derudover er præsentationerne åbne for elevrådet, bestyrelsen 

og skolens medarbejdere. 

 

Pkt. 6 Forslag om skoletrøjer (beslutning) 

Lærere og elever søger bestyrelsen trøjer til stævner, lejrskole og lign. 

Bestyrelsen er positiv indstillet overfor forslaget og beder om, at elevrådet inddrages samt at skolen 

undersøger pris mm. 

Puntet tages op på et senere møde. 

 

Pkt. 7 Nyt fra (orientering) 

Nyt fra formanden 

Intet nyt 

 

Nyt fra eleverne 

Fodboldturnering gik ok. Det skal justeres lidt med regler. Det skal evalueres i elevrådet. 

 

Elevstatus, generelt 

Der er stort fravær ved ca. 5 elever på 9. årgang. 

Der er kommet 7 nye elever på skolen fra 1. august. 

3 elever er flyttet til naboskoler og 4 er flyttet ud af kommunen. 

 

Medarbejderstatus, generelt 

God stemning blandt hele personalegruppen. 

Vores barslende skolepædago har ved et enigt ansættelsesudvalg fået stillingen som 

børnehaveklasseassistent. 

Der er ansat 2 nye lærere med start 01.08.19 samt 2 skolepædagoger med start 01.10.19. 

 

Pkt. 8 Eventuelt 

Intet. 
 


