
Korsvejens Skole 

Vi lærer til livet 
 

Referat                                                 Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 26.01.21 kl. 17.00 – 18.30 Virtuelt 

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

Frejo Hansen, Nanna Vestergaard Rosberg (8A), Amanda Emilie Mittun (8P), Jannie 

Kamp Mikkelsen, Pia Mittum (med fra kl. 18.00), Flemming Birch-Rasmussen, Thomas 

Diechmann og Hanne Larsen 

Afbud: Klaus Back 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat 

Er der bemærkninger sendes de til Sara straks efter udsendelsen af referatet. 

 

Pkt. 3 Nødundervisning og nødpasning 

Ledelsen fortalte om organisering og indhold af nuværende nød-undervisning på baggrund af notat skrevet til 

forvaltningen.  

Forældrerepræsentanter supplerede med stor ros og anerkendelse til lærerne for den høje kvalitet, 

entusiasme og variation i den virtuelle undervisning. Også stor ros til de lærere og pædagoger, der sørger for 

børnene fysisk på skolen. 

Gode tilbagemeldinger på den virtuelle undervisning fra elevrepræsentanterne i skolebestyrelse samt en 

opfordring til, at tilrettelægge arbejde i små virtuelle grupperum, da det giver større mulighed for at tale med 

sine kammerater. 

Lærere er ved godt mod og holder humøret oppe. Flere kolleger savner at møde og snakke med andre, men 

det går ok. 

Skolens ledelse har udarbejdet et etisk skriv, som er sendt til alle ansatte, elever og forældre – især med 

fokus på, at vi passer på hinanden i den virtuelle verden. 

 

Pkt. 4 Årsberetning 

Input til formandens årsberetning 

 Pjece om skolen og tiltag omkring kommende 0. klasse med skattejagt mm.  

 Gode tiltag omkring erfaringer med Covid 19 

 Ny skolegård og scene 

 Ros og anerkendelse til personale 

 Videoer om skolen og skolestart 

Yderligere input kan sendes til Martin inden 17. februar. 

 

Pkt. 5 Besøg af arbejdstilsynet og det videre forløb 

Arbejdstilsynet har givet Korsvejens Skole to påbud. 



Korsvejens Skole 

Vi lærer til livet 
 

1. påbud vedr. oprydning, kemisk risikovurdering, almindelig oprydning i fysiklokale og temperaturforhold i 

lokalet. Skolen arbejder på de første forhold, mens teknisk forvaltning er ansvarlig for en løsning med nye 

vinduer og isolering. 

2. påbud drejer sig om at sikre de ansatte mod risiko for fald og snublen på ujævnt asfaltbelægning 

Mellem den grønne bakke og parcour-området i Dyregården. Der arbejdes på løsning i samarbejde med 

Teknisk Forvaltning. Elevrådet er inddraget, og elevrådsformand Nanna forslår enten en teatertrappe omkring 

træerne eller runde bænke i samme stil som resten af gården. 

 

Pkt. 6 Trafik  

Opfølgning fra sidste møde med besøg fra Teknisk Forvaltning samt noter fra Martin’s FRO-møde 

Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med dette tema og nedsætter et trafikudvalg bestående af Martin, Stig, 

Tiffany og Rikke. Martin er tovholder og indkalder til første møde.  

 

Pkt. 7 Nyt fra  

 Skolen –  

Skolen deltager i et teknologiprojekt sammen med 2 andre skoler med fra kommunen, i samarbejde 

med forskellige organisationer og skoler fra 5 andre kommuner. 

Der er indskrevet 50 børn til kommende 0. årgang. Dejligt med den store opbakning til skolen. Der 

starter børn 1. marts og 1. maj, så de er klar til 0. klasse til august. 

 Formanden –  

 Elevrådet – 

Elevrådet vil besøge alle klasser i fase 1 og opfordre til, at eleverne deltager i Danmarks 

indsamlingen for krigsramte børn i Syrien ved at gøre gode gerninger. For hver god gerning donerer 

NovoNordisk kr. 20 til indsamlingen. 

 Medarbejderne –  

Der afholdes SkoleMED på mandag fælles i kommunen. 

 Porten – 

 

Pkt. 8 Meddelelser 

Intet 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

Intet. 

 

Punkter til næste møde d. 24.02.21 

 Valg af skolens fotofirma til næste skoleår 

 Trafikudvalg 

 Årsberetning 

 

 


