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Referat                                                     Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 26.10.20 kl. 17.00 – 19.00 i personalerummet 

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

Frejo Hansen, Nanna Vestergaard Rosberg (8A), Pia Mittun, Thomas Diechmann, 

Klaus Back og Hanne Larsen 

Afbud:             Flemming Birch-Rasmussen, Jannie Kamp Mikkelsen, Amanda Emilie Mittun (8P), 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat 

Referat fra hvert møde sendes ud elektronisk, og man skal indenfor den fastsatte tidsfrist melde tilbage, hvis 

der er ændringer eller kommentarer til referatet. Er der ingen kommentarer eller ændringer videresendes til 

forvaltningen. 

Det fysiske referat medtages på det efterfølgende møde til underskrift.  

 

Pkt. 3 Foregribende og indgribende trivselsindsatser 

Oplæg ved Tomas Hansen, AKT-lærer. Herefter mulighed for spørgsmål og debat. 

Oplæg og spørgsmål. 

 

Pkt. 4 Besvarelse af Skolestyrkens spørgeskema 

Introfilm afspillet og spørgeskema udfyldt. 

 

Pkt. 5 Revidering af Princip for forældredeltagelse i undervisningen (bilag vedlagt) 

Fælles ide-generering til udfærdigelse af mere nutidigt princip.  

Princippet foreslås omdøbt til Princip for forventninger til Korsvejens forældre eller Gensidige forventninger. 

Efter en kort samtale, bad bestyrelsen om, at Thomas og Hanne laver to forskellige udkast. Ét hvor princippet 

fastholdes som selvstændigt princip, og ét hvor de gensidige overordnede forventninger indskrives i princippet 

for Skole-Hjemsamarbejdet. 

 

Pkt. 6 Opdatering af Princip for ordensregler (bilag vedhæftet) 

På baggrund af bestyrelsens beslutning om at udskyde udgangstilladelsen for 7. årgang til januar i det 

pågældende skoleår, er der behov for opdatering af skolens ordensregler. 

Det er vedtaget. Princippet omdøbes til Korsvejens Skoles Værdisæt. 

 

Pkt. 7 Valgfag 7. - 9. klasse (orientering) 

8. klasses valgfag fastholdes i sin nuværende form og afsluttes med eksamen omkring jul. 

7. klasses valgfag vælges i starten af november på egen skole. Begge klasser får en kort introduktion til de 

fire fag, og hver elev vælger en 1. og 2. prioritet. Skolen opretter 3 valgfagshold, herunder håndværk/design, 

hvis der er interesse for faget. 
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9. klasses valgfag fortsætter i sin nuværende form. 

 

Pkt. 8 Nyt fra  

 Skole 

Barn testet positivt i 3. klasse. Alt er gået efter plan. Ingen yderligere smittet. 

Åben hus for de kommende 0. klasses børn og deres forældre var en stor succes med udendørs 

skattejagt og kagemænd. 

Informationsmøde på onsdag. 

 Formanden 

Intet nyt. 

 Elevrådet 

Anderledes uge gik godt. Temaet var de 17 verdensmål. 

I elevrådet var der også god opbakning til ugen. 

Undervisningsmiljøundersøgelse på skolen er i gang. Det er gået godt.  

 Medarbejderne 

Der kommer en pædagog-studerende på Allégården. 

Der er to 4. års lærerstuderende de næste 6 uger i skoledelen.  

Corona fylder en del blandt personalet. 

 Porten 

Ny pige i 7P 

To hovedlærere omkring dysleksi arbejder med at oprette en ”klub” for dyslektiske børn i kommunen, 

hvor man én gang om måneden kan møde ligesindede. 

 

Pkt. 9 Punkter til næste møde d. 26.11.20 

 Invitere miljø og teknik til næste møde vedr. trafik. Hanne er ved at undersøge muligheden. 

 Besøg af Mette, daglig leder på SFO, med henblik på info om SFO 

 Princip for sundhed. 

 Princip for Skole/hjem og Gensidige forventninger. 

 

Pkt. 10 Meddelelser 

En af de nye medarbejdere fra august er stoppet i prøvetiden. 

 

Pkt. 11 Eventuelt 

Intet. 

 

 

Næste møde er d. 26.11.20 


