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Dagsorden                                             Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 21.04.20 kl. 17.00 – 19.00, virtuelt 

Deltagere: Mikkel Mølbak, Flemming Birch-Rasmussen, Jannie Kamp Mikkelsen, Rikke Madsen, 

Stig Frejo Hansen, Klaus Back, Thomas Diechmann og Hanne Larsen 

Afbud: Christine Olsen, Martin Lønborg, Cecilie Sæderup, Ejgil Klinby Larsen, Anne Louise 

Banke Kristensen, Tanja Gerda Larsen, 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat 

 

Pkt. 3 Præsentation af skolens forebyggende sagsbehandler 

Miriam Perlman deltager. 

Miriam, som er socialrådgiver, præsenterer sig selv og fortæller om opgaver på skolen. 

Miriam kan kontaktes via Aula. 

 

 

Pkt. 4 Timefordelingsplan 

Skolen ønsker at følge UVM grundtimeplan.  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal 

 

Derudover vil skolen fortsat gerne følge kommunalbestyrelsen henstilling til at afkorte eleverne skoledag til 

fordel for flere to-lærertimer.  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/afkortning-af-skoledagens-laengde 

Bestyrelsen tilslutter sig ovenstående. 

Vi arbejder videre med samme struktur omkring pauser og uuv. 

 

Pkt. 5 Bestyrelsesvalg  

Pga. nedlukning af skolen er det nødvendigt med revidering af tidsplan for skolebestyrelsesvalg. 

 

 18.02.20 Nedsættelse af valgbestyrelse – Martin, Mikkel og Hanne 

 Marts/april Alle forældre orienteres om valget 2 uger forud for valgmøde 

 Marts/april Opslag i SFO og i indskolingen samt på aula 

 Marts/april Valgmøde i forbindelse med Stormøde (forslag til dato: 31.03 eller 28.04)  

                       Mødet afholdes d. 31/3. 

 April/maj Senest én uge efter valgmødet kan der aftales en opstillingsrækkefølge, hvilket fører 

                       til fredsvalg. Opnås der ikke enighed afholdes valg, som er afsluttet inden d. 31.05.20 

 18.06.20 Konstituering af ny bestyrelse 

 

Forslag til plakat til ophæng og aula. Se bilag 1. 

 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal
https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/afkortning-af-skoledagens-laengde
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Plakater ophænges med deadline for tilmelding 4. maj. Så kan der efterfølgende indkaldes til møde med 

deltagere.  

Forslag om lille film, hvor Martin og Mikkel fortæller om at være med i skolebestyrelsen. Plakat og videoklip 

vedlægges fredagshilsen fredag d. 24. maj. 

Valgmøde med interesserede til bestyrelsen indkaldes til møde onsdag d. 6. maj kl. 17.00. 

 

Pkt. 6 Handleplan i forhold til resultaterne fra Brugerundersøgelse 2019 med fokus på trivsel 

Skabelon til udarbejdelse af handleplan. Se bilag 2. 

 

Skolen ønsker at få kommentarer fra bestyrelsen i forhold til resultaterne fra Korsvejens Brugerundersøgelse 

(se hjemmesiden). Dernæst går ledelsen videre med den konkrete udarbejdelse i samarbejde med lærere, 

pædagoger og elevråd. 

 

I indskolingen arbejdes med punktet at sætte mål for læring for det enkelte barn. 

Mellemtrin arbejdes der med at skabe ro og orden i klassen. 

I udskolingen arbejdes med hvordan elevplanen kan inddrages i kommunikationen mellem dig og dit barns 

lærer og pædagog. 

På SFO arbejdes med indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn. 

 

Skolen arbejder videre med de 4 områder. 

 

Pkt. 7 Princip for skole/hjemsamtalerne 

Nuværende princip vedlagt. Se bilag 3. 

Skolen ønsker en revidering af princippet samt at muligheden for elevstyrrede skole/hjemsamtaler indgår i 

princippet. 

Rikke, Janni og Mikkel vil gerne deltage i et arbejde med at rette principper for skole-hjem samarbejde og 

komme med et udkast. Deadline for udkast til Hanne fra gruppen d. 12/5. 

 

Pkt. 8 Information 

 Ledelsen 

Orientering omkring skoleåbning i sidste uge. Der er nu faldet ro over skolen, og hverdagen fungerer 

godt. Det ligner en dagligdag. 

Scenen er blevet færdig.  

Den virtuelle undervisning fungerer generelt godt. Der kan måske tages ting med fra denne periode 

til efter nedlukningen. 

 

 Formanden 

 

 Eleverne 

 

 Medarbejderne 

Ordningen lige nu fungerer godt for medarbejdere. Der er god kontakt til elever og gode dage. Det 

giver god stemning blandt lærere og pædagoger. 

 

 Porten 

Porten er tilbage på skolen. Der er to lærere på. 

De har været på naturskolen. 
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Pkt. 9 Eventuelt 

Brev til medarbejdere. Rikke og Janni skriver det sammen. 

 

Ubudne gæster i den lille skolegård: Hanne skriver til skolechef, og Stig tager det med til skole-MED. 

 

Pkt. 10 Punkter til næste møde 

Der er mange der efterlader skidt og affald i SFO gården. Hvordan kan bestyrelsen hjælpe? 
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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

 


