
SKOLEBESTYRELSESMØDE  
13. MARTS 2019 
 

Klokken 16.30 - 19:00 

 

DELTAGERE 
 

Forældre:  Charlotte Johansen, Brian Matzon, Jeanette Brigsted Ruhe, Nina N. 

Nielsen, Mikael Fogt, Kenneth Pedersen og Mette-Sofie Gehling. 
 

Medarbejdere: Morten Væver og Tine Steendorph. 
 

Elever: Oscar, Nicolaj. 
 

Ledelse: Simon Hempel-Jørgensen, Jannie Weismann, Henrik Storm Andersen 

og Malene Bøggild.  

 

Afbud: Jannie Weismann, Henrik Storm Andersen, Mette-Sofie Gehling, Brian 

Matzon og Jeanette Brigsted Ruhe 

 

TIL BESLUTNING 
Godkendelse af 

dagsorden 

Dagsordenen godkendes af en enstemmig 

skolebestyrelse.  

 

Orlov til foræl-

drevalgt medlem 

af skolebestyrel-

sen 

Det er muligt at søge orlov fra skolebesty-

relsen pga. sygdom, men pågældende der 

skal træde ind, skal i så fald været valgt 

som suppleant i forbindelse med skolebe-

styrelsesvalget sidste år. I må ikke indkalde 

en anden, der ikke er valgt ifm. valget.    

Mette-Sofie Gehling har orlov fra sko-

lebestyrelsen, hvorfor 1. suppleanten 

Jan Ahrnkiel indkaldes indtil videre. 

 

 

TIL DRØFTELSE 
 

Perspektiver på 

skoleovertagelse 

De medarbejdervalgte 

præsenterer deres per-

spektiver på ideen om, 

at forældre er med til 

at undervise en dag i 

foråret 

Medarbejdernes forslag til praksis ifm.  skoleovertagelsen:  

Afsæt i eget erhverv; elevinddragelse omkring praktiske op-

gaver, samarbejde med Aktiv Korup; ekskursioner; aktivite-

ter i skoven osv. Skolen tager naturligvis vare på de særligt 

sårbare elever i perioden. Ansvaret uddelegeres. Skolelede-

ren har tilsynet. Tavshedsløfte og børneattest indhentes.  

Vi aftaler at lave en prøvehandling i BM på en årgang i maj. 

Der evalueres efterfølgende skriftligt til skolebestyrelsen. 

Repræsentanter fra BM og ledelsen mødes og udarbejder 

model til prøvehandling.  

Børn- og Ungeforvaltningen 
 

Korup Skole 

Sekretariat 

 
Præstevej 2 
5210 Odense NV 
 
www.odense.dk 
 
Tlf. 63751200 
 
 

DATO 

31. marts 2019 

 

 

 

 

 

 



Introduktion til 

temadrøftelse 

vedr. heldagsafde-

lingen 

 

Afdelingslederen for-

tæller om afdelingen. 

Til næste møde delta-

ger også medarbejdere 

fra afdelingen. 

PowerPoint-præsentation af heldagsafdelingen gennemgås 

af Malene Bøggild  

Punkter til for-

årets nyhedsbrev 

Vi drøfter mulige poin-

ter til nyhedsbrevet, 

som skal udkomme ca. 

1. april 

Der tilføjes følgende nyt fra heldagafdelingen i nyhedsbre-

vet. 

Årsberetning og 

dialogmøde 

Vi drøfter muligheden 

for at afholde et dia-

logmøde til foråret ifm. 

skolebestyrelsens af-

læggelse af årsberet-

ning. 

Der afholdes skolebestyrelsesmøde og dialogmøde, herun-

der gennemgang af årsberetning mandag den 13. maj kl. 

19.00.  

 

Principper Der skal laves nogle ju-

steringer af princip-

perne ifm. skærmtid i 

ungemiljøet og nye 

ringetider. Er der an-

det, vi skal have med? 

Skolelederen lavet et udkast ift. skærmtid og nye ringetider. 

Der udarbejdes desuden et bilag vedrørende elevernes klas-

sekasse.  

 

Obligatorisk er-

hvervspraktik 

Vi drøfter ordningen 

vedr. erhvervspraktik. 

Se bilag længere nede i 

dette dokument 

Der henvises til bilaget nedenfor.  

Eventuelt Parkering på skolens 

vendeplads  

Alle brugere af skolen opfordres til at parkere i parkerings-

båse og ikke på vendepladsen.  

 

TIL ORIENTERING 
 

Høstmarked, salg af blomsterløg m.m. i 

samarbejde med Aktiv Korup. Dagsorden-

sættes på næste møde.  

 

Skoleårets planlægning er så småt gået i   

gang. Skemalægning igangsættes om et par 

uger.  

 

Skolen er i gang med at udarbejde ansøg-

ninger målrettet internationale projekter 

 



vedr.  anvendelse af it i undervisningen, 

herunder læsning, skrivning og tale.  

  

  

 
  



Bilag vedr. obligatorisk erhvervspraktik 
Byrådsbeslutning 
Et flertal i byrådet har onsdag d. 6. marts vedtaget, at der skal indføres moderne obligatorisk erhvervspraktik 

på kommunes skoler fra august 2019 og fremadrettet. 

 

Det betyder, at der skal indføres moderne obligatorisk erhvervspraktik på kommunes skoler fra august 2019 

og fremadrettet. Byrådet ønsker, at flere unge tidligt stifter bekendtskab med erhvervslivet. Udmøntningen af 

praktikken skal foregå i samspil med øvrige vejledningsindsatser og på baggrund af en dialog på skolerne i 

forhold til, hvordan man bedst organiserer det lokalt. Beslutningen indeholder derfor ikke en bestemt form for 

praktik. 

 

Det er Skoleafdelingens forståelse, at beslutningen om obligatoriske praktik vil kunne favne mange af de ek-

sisterende tilbud, som I allerede har på skolerne. Det kan f.eks. være uddannelse- og jobforløb (Eud i sko-

len/Eud under lup), gruppepraktikker på virksomheder i lokalområdet, tematiske virksomhedsbesøg eller en 

mere traditionel erhvervspraktik. 

 

Det er den enkelte skole i samarbejde med skolens bestyrelse, der skal bestemme, hvordan den moderne 

praktik udmøntes, herunder klassetrin og varighed. Dermed ligger der en opgave hos jer som skoleledere i 

forhold til at sikre en drøftelse med skolens bestyrelsen om, hvordan man lokalt på skolen vil gribe den politi-

ske beslutning an, så indføring af obligatorisk praktik sker fra det kommende skoleår. Skoleafdelingen vil lø-

bende følge og understøtte udfoldningen af ordningen på skolerne. 

 

Udgifterne til praktikker og virksomhedsbesøg skal afholdes indenfor den enkelte skoles økonomiske ramme.  
 

Mail fra skolelederen til erhvervsnetværket 25. januar 2019 
  

Kære deltagere i efterårets opstartsmøde 

  

Godt nytår! Vi lovede at vende tilbage efter jul med en model for praktik. Den kommer her. 

  

Vi har ventet på, at byrådet skulle tage stilling til forslaget om obligatorisk praktik for 7. kl. Det var på dagsor-

denen i december, og forslaget er fortsat under drøftelse, da der pt. ikke er finansiering til det. Vi vurderer 

derfor, at vi godt kan arbejde videre lokalt, uden at vi risikerer at der kommer en central ordning til næste 

skoleår. Men der er naturligvis en risiko for det. 

  

I uge 36 ønsker vi at tilbyde eleverne en temauge, hvor de elever, der har interesse for erhvervslivet, får mu-

lighed for at komme i kontakt med et firma og dermed opleve, hvordan en arbejdsdag kan se ud. Som optakt 

til dette er ønsket, at eleverne på holdet får mulighed for at se en kort film om hver virksomhed, hvor forskel-

lige erhvervsfolk præsenterer deres fag. Eleverne skal selv tage kontakt til det enkelte firma, etablere en 

kontakt og arrangere praktik tirsdag, onsdag og torsdag i uge 36. Derefter skal eleverne undersøge, hvad 

det kræver for at kunne få denne uddannelse. Slutteligt skal eleverne præsentere og udveksle erfaringer om 

deres oplevelser med hinanden på holdet. Alt dette skulle gerne give anledning til, at eleverne får lyst til at 

tage en frivillig praktik efterfølgende hos stedet, de har været hos i denne uge. 

  

Der er således tale om en model, hvor eleverne i løbet af ugen er på skolen om mandagen, på en virksom-

hed sammen med en skolekammerat (eller to) i tre dage og tilbage på skolen igen om fredagen til opsam-

ling. 

  

Det er en enkel model, hvor vi får det hele overstået for op til 50 elever på en uge. Vores udfordring bliver, at 

finde tilstrækkeligt med praktikpladser. Vi tænker, at der er bedst, at elever er ude to og to. Det betyder, at vi 

skal finde i omegnen af 20 virksomheder! 

  

Det efterlader os med følgende spørgsmål: 

1. Vil I tage et antal praktikanter i tre dag i uge 36? 
2. Kender I andre virksomheder, der vil tage praktikanter i uge 36? 
3. Vil I være med til at lave en kort videopræsentation af jeres virksomhed? Skal I have hjælp til dette? 



4. Skal vi mødes for at svare på ovenstående spørgsmål i fællesskab eller kan det klares på mail eller 
telefon? 

  

Når vi kommer tættere på uge 36 vil der naturligvis også være spørgsmål om, hvad der gør en god praktik – 

og der vil være nogle praktiske ting som udfyldning af skema vedr. forsikring. 

  
 


