
SKOLEBESTYRELSESMØDE  
13. MAJ 2019 
 

Klokken 16.30 - 19:00 

 

DELTAGERE 
 

Forældre: Brian Matzon, Jeanette Brigsted Ruhe, Nina N. Nielsen, Mikael Fogt, 

Kenneth Pederensen og Jan Arhnkiel 

Afbud: Charlotte Johansen 
 

Medarbejdere: Tine Steendorph 

Afbud: Morten Væver 
 

Ledelse: Simon Hempel-Jørgensen, Jannie Weismann og Malene Bøggild  

Afbud: Henrik Storm Andersen 

 

Særligt vedr. dette møde: Vi holder årsberetning kl. 17-18, hvor der kan 

komme gæster. Alle forældre er varslet i nyhedsbrevet fra før påske og der 

er 7. maj udsendt en påmindelse på opslagstavlen i intra.  

 

TIL BESLUTNING 
Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt.   

Beskyttelsesudstyr 

ved brug af skater-

banen 

Underviserne har bedt om, at skolebesty-

relsen på ny tager stilling til krav til brug af 

beskyttelsesudstyr på skaterbanen. 

Det er obligatorisk for alle at bære 

hjelm på skaterbanen. På 0. – 3 år-

gang skal eleverne også bære andet 

beskyttelsesudstyr som f.eks. knæ-, 

håndleds- og albueledsbeskyttelse. 

Dette vil fremgå af skolens principper.  

 

TIL DRØFTELSE 
 

Perspektiver på 

skoleovertagelse 

Der følges op på forsø-

get vedr. skoleoverta-

gelse 

Skoleovertagelsen på 2. årgang har givet positive tilbage-

meldinger fra de forældreinvolverede og medarbejderne. 

Der rejses ønske om at forældrene i samarbejde med perso-

nalet på forhånd fordeler opgaverne imellem sig således, at 

flere forældre kan agere ”hjælpelærere” på selve dagen. Med 

dette ønskes der en større forældreopbakning generelt.   

Principper Der skal laves nogle ju-

steringer af princip-

perne ifm. skærmtid i 

ungemiljøet og nye 

ringetider mm. 

Simon Hempel-Jørgensen orienterer om ændringer af time-

tallet i.f.t. de vejledende timetal.  

Tilføjelse: Det er obligatorisk at være cykelhjelm i.f.m. 

cykling og cykelture samt ophold på skaterbanen. 
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Derudover er det obligatorisk at bære yderligere beskyttel-

sesudstyr for 0. – 3. årgang, som færdes på skaterbanen.  

SMART-ure og telefonlignende devises/enheder skal tilpas-

ses skolens nuværende principper for brug af mobiltelefo-

ner.  

SFO Jannie og Jacob, som 

er koordinator for 

SFO, giver en gennem-

gang af SFOs udvik-

ling. 

 SMART-ure: Skolen oplever et dilemma i.f.t. elevernes 

anvendelse af SMART-ure, da disse kan bruges som ”mobi-

ler” i SFO-tiden. Dette karambolerer med skolens princip-

per for brug af mobiltelefoner.   

Den forlængede skoledag: SFO ønsker næste skoleår at 

have mulighed for 1-2 lange planlægningsmøder i persona-

legruppen. Derfor foreslår vi, at lærerne i disse dage forlæn-

ger skoledagen. Som modydelse kan SFO-personalet over-

tage børnene i skoletiden, så lærerne får mulighed for lange 

forberedelsesdage.  

3. årgangs koloni i uge 27: Vi ønsker at 4. årgang i SFO2 

deltager i kolonien sammen med 3. årgang i SFO2 næste 

skoleår, fordi de to årgange går i SFO2 sammen og geogra-

fisk  er placeret det samme sted på skolen.  

Pædagogisk læreplan for Korup Skoles SFO 

2019/20: Et retningsangivende materiale under stadig ud-

arbejdelse, som beskriver rammen og den fælles retning for 

skolens pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, 

udvikling og dannelse i SFO. Materialet vil være tilgænge-

ligt på skolens hjemmeside næste skoleår 2019/20.  

   

   

 

TIL ORIENTERING 
 

Kl. 16.30-17.00 tager vi punktet omkring 

heldagsafdelingen. Det er aftalt med un-

derviserne, at de har ca. 20 minutter inkl. 

Spørgsmål fra skolebestyrelsen.  

Skolebestyrelsen blev præsenteret for en elevfremstillet vi-

deofilm omhandlende børnemiljøets to sammenhængende 

trivselsuger, hvor eleverne i perioden arbejdede sammen på 

tværs i klassen og med afsæt i fællesskab og trivsel. I de to 

trivselsuger var den almindelige undervisning erstattet af 

bl.a. udeskole, madlavning og bevægelse. Et journalisthold 

bestående af elever dækkede begivenhederne undervejs, 

hvilket har resulteret i en rigtig fin videofilm. Formålet med 

ugerne var at skabe bedre trivsel i klassen -noget som 



børnemiljøet i den grad er lykkes med.  Heldagsafdelingen 

arbejder videre med succesen næste skoleår.  

  

  

  

  

 



 


