
SKOLEBESTYRELSESMØDE  
14. AUGUST 2019 
 

Klokken 16.30 - 19:00 

 

DELTAGERE 
 

Forældre:  Charlotte Johansen, Brian Matzon, Jeanette Brigsted Ruhe, Mikael 

Fogt, Kenneth Pederensen og Jan Arhnkiel. 
 

Medarbejdere: Morten Væver og Tine Steendorph. 
 

Ledelse: Simon Hempel-Jørgensen, Jannie Weismann  
 

TIL BESLUTNING 

Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt  

Temaer for 

2019/2020 

Vi har godkendt nedenstående mødeplan, 

men vi skal have temaer på som fx ord-

blindhed, elevtrivsel (evaluering af tiltag 

bl.a. i ungemiljøet), dannelse eller børn i 

robotbyen, sfo på som temaer. 

 

Følgende datoer: 

• 14. august (årshjul) 

• 19. september (budget) 

• 28. oktober (tema) 

• 19. november (tema) 

• 18. december (driftsbudget) 

• 23. januar (tema og driftsbudget) 

• 2. marts (principper) 

• 14. april (principper) 

• 13. maj (tema) 

• 11. juni (tema) 

 

Det kommunale budget for 2020 forhand-

les ca. uge 34-37 

 

 

Simon laver årshjul med nævnte te-

maer og SFO. 

  

Børn- og Ungeforvaltningen 
 

Korup Skole 

Sekretariat 

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

DATO 

9. august 2019 

 

 

 

 

 

 



Deltagelse i foræl-

dremøder 

Vi skal afgøre, hvem der skal med på hvilke 

møder, og hvad der skal tales om. Se dato-

erne i bunden af dette dokument. 

-Nu også med bestyrelsesmedlem-

mers deltagelse. 

 

- JW kontakter lige Nina vedr. 27/8 i 

HA 

- Kenneth sender en mail med det ta-

lepapir han benytter, så kan andre 

bruge det. Det kommer inden d. 20/8 

 

TIL DRØFTELSE 
 

Nye lokaler Vi går ud til de nye lo-

kaler og får en kort ori-

entering om mulighe-

der og udfordringer. 

 

Film til hjemme-

siden 

Vi har lavet en ny 

hjemmeside, og vi skal 

overveje, om vi vil 

have lavet nogle film 

eller andet. 

-vi har vendt muligheden, og gør det til et beslutnings-

punkt til næste gang, som inspiration se evt. Havrehedsko-

lens film 

Evt. Charlotte rejser 

spørgsmålet om foræl-

drebetaling til fx ud-

flugter. 

Simon foreslår vi tager den internt på skolen, da vi har 

principper, der dækker dette. 

 

Dato:  Tirsdag  
d. 20.8 

TIrsdag d. 
27.8 

Tirsdag 
d. 3.9 

Tirsdag 
d. 10.9 

Tirsdag 
d. 17.9  

Tirsdag d. 
24.9 

16.00 - 
17.30 

 
HA 

Nina ? 
  ------------ 

  

16.30-
18.00 

3. årg. 

Michael 

 
6. årg. 

Charlotte 
------------ 7. årg. 

Kenneth  
5. årg.  

Jeanette 
og Jan 

18.15-
19.45 

4. årg.  

Nina eller 
Charlotte 

2. årg.  
(17.45 - 

19.15) Nina 

9. årg.  

Charlotte 
0.-1. årg.  

Jan 
8 årg. 

Kenneth.  

 

 


