
Korsvejens Skole 
Vi lærer til livet 

 

Referat                                                     Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 18.08.20 kl. 17.00 – 19.00 

Deltagere: Martin Lønborg, Mikkel Mølbak fra kl. 17.45, Flemming Birch-Rasmussen, Jannie 

Kamp Mikkelsen, Rikke Madsen, Pia Mittun, Tiffany Ann Kraik, Christine Olsen, Stig 

Frejo Hansen, Thomas Diechmann og Hanne Larsen 

Afbud:         Klaus Back, Kevin Sjøgren Lassen,  

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt af alle 

 

Pkt. 2 Nedsættelse af udvalg (beslutning) 

Det er muligt for bestyrelsen at nedsætte faste udvalg og ad hoc udvalg. Tidligere har bestyrelsens haft 1-2 

repræsentanter til ansættelsesudvalget samt et SFO-udvalg. 

Forud for bestyrelsesmødet overvejer alle medlemmer, hvilke udvalg det kunne være interessant at deltage i, 

og hvad udvalgets formål skal være? 

Forslag om udvalg omkring tidligere elever med henblik på forening. Mikkel er repræsentant for gamle elever 

forening. 

 

Flemming og Martin melder sig til at deltage i ansættelses udvalg. 

 

Janni, Christine og Stig melder sig til at være i et udvalg omkring kontakt til kontaktforældre. 

 

Pkt. 3 Nyt fra skole (orientering) 

 at starte normal skoledag med covid-19 overfrakke 

Gennemgang af Covid 19 retningslinjer 

 strategi og tiltag på skolen 

Gennemgang af skolens vision, strategi og handlinger 

 orientering om enkelte klasser 

Orientering om proces vedr. omlægning af 5. klasse 

 

Pkt. 4 Bestyrelsens årshjul (dialog og beslutning) 

Årshjul fra sidste skoleår er vedlagt som inspiration.  

Det er hensigten med punktet, at alle byder ind i forhold til de oplæg, emner og temaer, som man ønsker, at 

bestyrelsen beskæftiger sig med i 2020/2021. 

Forslag om besøg af Børns vilkår omkring sociale medier. 

Forælder vil gerne komme på besøg omkring brug af energi-drik til større elever og forældre. Det foreslås i 

forbindelse med sundhedsuge/ omlagt uge 41 

Forslag til at følge op sundhedspolitikken. 

Vil gerne høre mere omkring trivsel, evt. Tomas 



Korsvejens Skole 
Vi lærer til livet 

 

Kontaktforældremøde d. 29/9. Mødet planlægges inden næste bestyrelsesmøde. Der orienteres på næste 

møde. 

Årshjul vedtaget med ændringer. 

 

Pkt. 5 Høring vedr. Planlægning af antal 0. klasse for skoleåret 2021/2022 (dialog og input til svar) 

Vedlagt finder I udkast til svar fra Martin, da svarfristen er d. 19.08.20. 

Forslag vedtaget med enkel ændring. 

 

Pkt. 6 Høring vedr. ”Klassens time” øremærket tid til klassens trivselsarbejde (dialog og input til 

svar) 

Ud fra noter formuleres høringssvar. 

 

Pkt. 7 Meddelelser 

 Meddelelser fra skoleledelsen 

Ny daglig leder, Mette, er ansat på SFO.  

 Bestyrelsesformand 

FRO møde snart. Forslag om at nævne høring af 0. klasser og høringsfrister generelt. 

 Elevrådet 

 Medarbejderne 

Skoleåret er kommet godt i gang. Godt samarbejde mellem pædagoger og lærere. Nye kollegaer er 

kommet godt fra land. 

 Porten 

Der er nu 3 Port klasser. Der er startet en ny klasse. 6/7 P og 8P. 

God start i klasserne. 

 

Pkt. 8 Punkter til næste møde d. 23.09.20 

Sundhedsprincip revideres. 

Orientering om planlægning af kontaktforældremøde. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

 Tiltag omkring kommende heldagsbørn, blandt andet åbent hus lørdag d. 26. september fra kl. 10-

13.  

 Skolebestyrelsesmedlem Kevin trækker sig som fast medlem af skolebestyrelsen af personlige 

grunde og ønsker at være suppleant i stedet for. Martin taler med de to nuværende suppleanter om 

at bytte med Kevin. 

 

 


