
SKOLEBESTYRELSESMØDE  
18. DECEMBER 2019 
 

Klokken 16.30 - 19:00 

 

DELTAGERE 
 

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

Nielsen, Mikael Fogt, Kenneth Pederensen og Jan Arhnkiel. 
 

Medarbejdere: Morten Væver og Tine Steendorph. 
 

Ledelse: Simon Hempel-Jørgensen og Marlene Bøggild.  
 

TIL BESLUTNING 

Godkendelse af 

dagsorden 

godkendt  

Høring vedr. kva-

litetsrapport 

Det skal besluttes, 

om der angives hø-

ringssvar – og i så 

fald, hvordan det skal 

lyde. 

 

Kvalitetsrapporten er 

vedlagt som bilag 

Der afgives ikke høringssvar 

 

TIL DRØFTELSE 
 

Ny fraværsbe-

kendtgørelse 

Med henvisning til Si-

mons opslag på Aula 29. 

november – som også er 

indsat nederst i dette 

dokument – skal det 

drøftes, hvordan vi kom-

munikerer, når der skal 

ansøges om ekstraordi-

nær frihed. 

Der er et udkast til 

skema her. 

Simon udarbejder et skriv med mulighed for at anvende 

skema eller ej 

Korupdagen Den 15. august 2020 er 

Korupdag. Vi drøfter 

skolens deltagelse i 

denne dag. 

Simon drøfter mulighederne med forældreforeningen  

Børn- og Ungeforvaltningen 
 

Korup Skole 

Sekretariat 

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

DATO 

16. september 2019 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1OvswryGh1McPei-2PQhl4Q1QEukyacuqcv7t_dkM86M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OvswryGh1McPei-2PQhl4Q1QEukyacuqcv7t_dkM86M/edit?usp=sharing


Nyhedsbrev Vi drøfter nyhedsbrevet. 

Udkast tilgår 17. decem-

ber. 

Simon påfører enkelt tilføjelse 

Årgangsundervis-

ning 

Jannie holder et oplæg 

om årgangsundervisn-

ning, som derefter drøf-

tes. 

Rykkes til næste møde 

   

   

 

TIL ORIENTERING 
 

  

 

 

Kære alle 
Der er kommet en ny bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Den 
har virkning fra 1. januar 2020. Skolebestyrelsen skal forholde sig til, hvordan vi kommunikerer 
om dette, men I får her en formel introduktion fra Skoleafdelingen og Børne- og Under-
visningsministeriet. Det er vi blevet bedt om at gøre. 
Skolechefen skrevet et brev til forældre til elever i Odense Kommunes folkeskoler (vedlagt). 
Der er kommet en vejledning og en særlig forældrevejledning (vedlagt). Herunder er et citat fra 
forældrevejledningen: 
"Der er indført nye regler, der støtter op om undervisningspligten og betydningen af, at ele-
verne møder op til undervisningen. De nye regler kan få betydning for dig som forælder. Reg-
lerne gennemgås her. 15 procent ulovligt fravær kan betyde stop i børne- og ungeydelsen. For 
at sikre, at alle forældre medvirker aktivt til at få deres børn i skole, er der indført nye regler, 
som betyder, at hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et 
kvartal, skal skolelederen underrette kommunen om fraværet. Det er dernæst op til kommunen 
at beslutte, om børne- og ungeydelsen skal standses for det næste kvartal." 
Der bliver kort sagt strammet op omkring fravær. I skal være særligt opmærksomme på at 
bede jeres børn fri, hvis de skal være fraværende af andre grunde end sygdom. Hvis de 
ikke er bedt fri, vil det automatisk være ulovligt fravær. I kan se her, hvordan skolelederen 
skal behandle ansøgningen: 
"Skolelederen skal ved den konkrete vurdering af, om der kan gives tilladelse til ekstraordinær 
frihed tage udgangspunkt i den enkelte elevs situation. Beslutning træffes ud fra en helheds-
vurdering, hvor der særligt skal lægges vægt på: 

1. I hvilket omfang fraværet vil have en negativ betydning for elevens tilegnelse af kund-
skaber og færdigheder. Her bør det bl.a. indgå, om eleven i forvejen har faglige udfor-
dringer, som et fravær vil kunne forværre. 

2. I hvilket omfang fraværet vil have en negativ betydning for elevens motivation og læ-
ringsparathed. Her bør det bl.a. indgå, om eleven i forvejen ikke er motiveret for skolen 
og et fravær skønnes at bestyrke den manglende motivation. 

3. I hvilket omfang fraværet vil have en negativ betydning for elevens alsidige udvikling. 
Her bør det bl.a. indgå, hvad fraværet vil betyde for elevens sociale relationer, samar-
bejdsevner og almene dannelse. 

4. I hvilket omfang fraværet vil have en negativ betydning for andre elevers kundskaber 
og færdigheder. Hensynet til klassen er især relevant at overveje i særlige perioder, 
hvor det er væsentligt, at alle elever er til stede, fx i forbindelse med afviklingen af pro-
jektopgaven, en lejrtur eller lignende. 



Det er forældrenes ansvar, at eleven kan følge med i undervisningen efter afholdt ekstraordi-
nær frihed. Skole og forældre kan aftale nærmere, hvordan dette sikres. Skolens leder kan af-
vise at give tilladelse til ekstraordinær frihed, hvis det vurderes, at der vil være et behov for, at 
skolen skal iværksætte supplerende undervisning efter den afholdte ekstraordinære frihed." 
I skal også bemærke, at vi begynder at notere de ældste elevers tilstedeværelse to gange om 
dagen. Hvis elever forlader skolen uden gyldig grund, vil dette være ulovligt fravær. 
Dette blev en lang og formel besked, men jeg synes, at det er vigtigt, at I er godt orienteret om 
denne opstramning. På den måde håber jeg, at vi kan undgå misforståelser. 
Simon 
 

  



Til næste møde (23. januar) ordblindhed, farlig skolevej og udskoling 

Farlig skolevej Connie Juel Clausen 

og Stine fra Trafik og 

mobilitet ved Odense 

Kommune og Leif Sig-

vardt fra KKIC delta-

ger. 

Vi drøfter: 

• skolepatrulje 

• Skiltning ved Præ-

stevej/Ræveløkken 

• Lukning af Præstevej 

mellem Korup og Gl. 

Korup. 

 

Forvaltningen har drøftet og vurderet sagen og arbejds-

gruppen som arbejder med sikre skolevej har set på flere 

muligheder – bl.a. etablering af bump og 2-1 vej. Dog kan 

der ikke etableres bump i åbent land og vejen er for smal til, 

at der kan etableres 2-1 vej. Derfor har arbejdsgruppen ind-

stillet, at Præstevej skal nedklassificeres til cykelsti – altså 

lukkes for gennemkørsel for motorkøretøjer.  

 

Kort før du tiltrådte som skoleleder, blev lukningen af Præ-

stevej drøftet (december 2016). Dengang besluttede politi-

kerne, at der skulle foretages en høring. Der kom 12 hø-

ringssvar – stort set alle var imod lukningen. Selvom både 

Korup Skole og Korup Lokalforening i fællesskab i mange år 

havde kæmpet for en sti langs Præstevej sendte begge en 

indsigelse imod lukningen – velvidende, at etablering af 

egentlige stier langs Præstevej formodentlig næppe vil 

kunne realiseres.  

 

Det er vigtigt for os, at vi arbejder hen mod de mest fornuf-

tige løsninger. Ligeledes er det vigtigt for os, at vi samarbej-

der om både at sikre skolevejene, trafiksikkerhedsundervis-

ning og i sidste ende sikrer, at tiltagene efterfølgende bru-

ges. Derfor vil vi gerne vide i hvor høj grad skolen bakker op 

om projektet med en lukning af vejen? Dette da vi endnu 

engang beder politikerne beslutte om en lukning af vejen er 

en løsning.  

 

 

 


