
Korsvejens Skole 

Vi lærer til livet 
 

Referat                                                     Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 26.11.20 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), Amanda Emilie Mittun (8P), Pia 

Mittun og Hanne Larsen 

Afbud: Jannie Kamp Mikkelsen, Klaus Back, Flemming Birch-Rasmussen, Thomas 

Diechmann. 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 

Pkt. 3 Sikker skolevej – trafik omkring Korsvejens Skole (kl. 17.05) 

Aweng Barzanji fra Teknisk Forvaltning deltager som gæst og kan være behjælpelig med besvarelse af 

spørgsmål fra bestyrelsen. 

Samtidig fortæller Aweng lidt om, hvordan kommunen arbejder med at fremme sikker skolevej. 

 

Velkommen til Aweng. 

Skolen har flere udfordringer omkring sikker skolevej: 

 Kys og kør 

 Udsyn, når man kører ud fra skolen 

 Krydsende cyklister og fodgængere ved indkørsel til skolen 

 Bilister, der kører over for rødt på Tårnbyvej ved fodgængerovergang ved skolen – vores skolepatrulje 

og andre elever bliver ofte overset 

 Hastighed på Tårnbyvej 

 

Awengs udgangspunkt er Skolevejsanalyse fra 2017 med efterfølgende rapport. Alle anbefalinger er endnu 

ikke udført pga. manglende økonomi, herunder Tårnbyvej overgang med lyskryds. 

Ønsker til afmærkning af cykelsti og indkørsel forbudt skilt ved indkørsel medtages til Isabel og Aweng, som 

så kan tage det videre til politisk niveau. 

Skolebestyrelsen vil arbejde videre med udfordringerne, blandt andet ved at skrive alle hændelser ned også 

med inddragelse af punkter fra Skolevejsanalyse og sende videre til Teknik og Miljø. Måske kan bestyrelsen 

også inddrage politiet. 

 

Aweng vil gerne komme igen, hvis der er behov for det. 

 

Pkt. 4 Prioritering af renoveringsarbejder (kl. 17.30) evt. med rundtur på skolen  

Bestyrelsens prioriteringsliste fra januar 2019 med kommentarer vedlægges. 



Korsvejens Skole 

Vi lærer til livet 
 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Pkt. 5 Revidering principper. 

Bilag eftersendes. 

Tydeliggøre i indledningen at skole-hjemsamarbejde foregår hele tiden. 

Gennemgang af oversigt. Vi ender med 8 principper. 

 

Pkt. 6 Nyt fra  

 Skole – nyansat til indskolingen, Skolestyrken er igangsat, ét tilfælde af covid-19 på 8. årg. 

 Formanden – to forældrehenvendelser vedr. trafik. 

 Elevrådet – undervisningsmiljø-udvalg er godt i gang. 

 Medarbejderne – der har været valg til skole-MED, hvor Christine fremover repræsenterer alle lærere 

i kommunen, mens Sebastian er valgt som repræsentant for kommunens pædagoger. Derudover er 

Christine blevet valgt til forvaltnings-MED. 

 Porten – Corona-ramt med ét tilfælde, men er kommet godt igennem  

 

Pkt. 7 SFO – hvad arbejder vi med lige nu og på den lange bane (kl. 18.30) 

Mette Davisen, daglig leder, fortæller kort med fokus på SFO. Herefter er der mulighed for spørgsmål og 

dialog. 

Mette er nyansat daglig leder fra august og er faldet godt til. Der har været lidt rokering i personalegruppen i 

forhold til Korsvejen og Allégården, så personalet følger børnene fra klasse til klasse. 

Stort fokus på Corona, især nu hvor de større børn (2.-3. klasse) gerne vil trække ind. Mange værksteder er 

åbnet med behørig sprit og afstand. 

De to daglige ledere har arbejdet med kommunikation og Personaer i personalegruppen. 

Desværre har det ikke været muligt at fortsætte med uddannelsen omkring neuro affektiv pædagogik, men 

Dorte og Mette har nu fundet en anden oplægsholder – Helle Kofoed, som tilbyder supervision baseret på 

cases. Fokus i nuværende arbejde er de stille børn. Det er rigtig vigtigt med denne form for efteruddannelse, 

og personalet sætter stor pris på muligheden. 

God stemning på SFO’en og flere børn kommer mere end tidligere under Corona-perioden. 

 

Pkt. 8 Meddelelser 

Ingen meddelelser 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

 

Punkter til næste møde som er d. 14.12.20 

 Trafik, januar 2021 

 Ønskeliste til de fysiske rammer 

 


