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Referat                                             Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 25.05.20 kl. 17.00 – 19.00 i personalerummet 

Deltagere: Mikkel Mølbak, Jannie Kamp Mikkelsen, Rikke Madsen, Stig Frejo Hansen, Klaus 

Back, Thomas Diechmann, Hanne Larsen, Christine Olsen og Martin Lønborg. 

Afbud: Flemming Birch-Rasmussen, Anne Louise Banke Kristensen, Cecilie Sæderup, Ejgil 

Klinkby Larsen og Tanja Gerda Larsen. 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat 

 

Pkt. 3 Det netop overstået bestyrelsesvalg 

Martin orienterer om valget. 

Samtidig taler vi om næste bestyrelsesmøde, hvor de nye medlemmer inviteres med, og hvor der efter 

mødet skal afholdes konstituerende bestyrelsesmøde. 

Skal mødet være med spisning? 

Martin fortæller, at valget er faldet på plads som fredsvalg. 

Næste møde er d. 18/6. Der er møde for nuværende bestyrelse fra kl. 17.00 til 18.00. Derefter konstitueres 

den nye bestyrelse fra kl. 18.00 til 18.30 med efterfølgende middag. 

 

Pkt. 4 Skole/hjemprincip 

Udkast til revideret princip fremsendes inden mødet. 

Udkastet præsenteres og rettes eventuelt til med henblik på, at det derefter kan blive godkendt. 

Principperne er godkendt af bestyrelsen og sendes videre til MED-udvalget. Det er målet, at det er gældende 

fra 01.08.20. 

 

Pkt. 5 Trivselsmåling forår 2020  

Hanne fremlægger skolens trivselsmåling, og derefter forholder bestyrelsen sig til resultaterne. 

Rapport er gennemgået af HLA. Der er udarbejdet et lille notat, som vedlægges referatet. 

 

Pkt. 6 Nødundervisning 

Skolens nye hverdag. 

Afslutning for 9. årgang 

Alle elever er tilbage. Det er godt for børn og voksne. Forskudte mødetider giver forskudte pausetider. 

Skolen nedsætter et udvalg, der vil se på, hvilke tiltag vi med fordel kan integrere i den alminelige skoledag. 

 

Sidste skoledag for 9. årgang bliver d. 19.06.20, og dimissionen er fastsat til d. 24.06.20. Begge 

arrangementer planlægges med inddragelse af eleverne og under hensyntagen til corona-regler. 

Målet er to festlige arrangementer for alle. 

 

Pkt. 7 Opfølgning på ubudne gæster på skolens område 

Der er opsat (midlertidige) skilte ved indgangen til de to skolegårde, hvor der har været en del hærværk. 

Hver gang vi oplever noget, orienterer vi de respektive afdelinger i forvaltningen, herunder SSP. 
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Pkt. 8 Information 

 Ledelsen 

o Personale 

Efter 5 års ansættelse har en indskolingslærer valgt at skifte til friskoleområdet fra d. 

01.06.20. Ligeledes har daglig SFO-leder opsagt sin stilling, da hun er flyttet til Humlebæk 

og ikke kan holde til den lange transport. Sidste opsigelse er fra børnehaveklasselederen, 

som flytter tilbage til familien i Kalundborg. 

Skolen har aktive jobopslag på to lærerstillinger, heraf én stilling med fokus på 

ordblindeklasserne. 

 

 Formanden 

Intet 

 Medarbejderne 

Heldagsbørn godt i gang.  

Det er gået godt i nedlukningsperioden. Åbningen er forløbet godt. 

 Porten 

o Kommende skoleår 

Der er nye børn på vej til Porten. Vi ved ikke præcis endnu, hvor mange der bliver visiteret til 

ordblindetilbuddet. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

Er det tilladt med hundetræning på skolens boldbaner? Hanne undersøger. 

 

Pkt. 10 Punkter til næste møde 

Skole/hjem principper 

Budget høringssvar 

Skema 
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                             SAGSBEH.: Hanne Larsen 

Underskrives for mødes d.  

 

 

 

 

Mikkel Mølbak 

 

 

Jannie K. Mikkelsen 

 

 

Flemming Birch-Rasmussen 

 

 

Martin Lønborg 

 

 

Rikke Madsen 

 

 

Anne Louise Banke Kristensen 

 

 

 

Tanja Gerda Larsen 

 

 

Stig Frejo Hansen 

 

 

Christine Olsen 

 

 

Klaus Bech 

 

 

Cecilie Sæderup,  

 

________________________________________ 

Ejgil Klinby Larsen

 


