
SKOLEBESTYRELSESMØDE  
18. JUNI 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. 

Afbud fra Mikael 
 

Medarbejdere: Morten Væver og Tine Steendorph. 
 

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

og Marlene Bøggild. 

Afbud fra Malene og Jannie.  
 

TIL BESLUTNING 
Godkendelse af 

dagsorden 

  

Principper Der skal laves nogle justeringer af princip-

perne ifm. skræmtid i ungemiljøet og nye 

ringetider mm. 

  

Intet nyt siden sidst.  

Ændring af Princip for brug af mobil-

telefoner. Vi tilføjer - og andre skær-

menheder som fx smart watches + an-

dre småændringer i teksten. 

Mødeplan for 

2019/2020 

Følgende datoer foreslås: 

• 14. august (årshjul) 

• 19. september (budget) 

• 28. oktober (tema) 

• 19. november (tema) 

• 18. december (driftsbudget) 

• 23. januar (driftsbudget) 

• 2. marts (principper) 

• 14. april (principper) 

• 13. maj (tema) 

• 11. juni (tema) 

Det kommunale budget for 2020 forhand-

les ca. uge 34-37 

 

Mødeplanen er gældende. Simon gav 

en kort forklaring ift. placeringen af 

de forskellige emner/temaer. 

 

TIL DRØFTELSE 
 

Børn- og Ungeforvaltningen 
 

Korup Skole 

Sekretariat 

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

DATO 

18. juni 2019 

 

 

 

 

 

 



Perspektiver på 

skole/hjem-sam-

taler i café-form 

Der følges op på forsø-

get vedr. cafémøder 

 

Kenneth – meget positiv og en god oplevelse. 

Brian – ikke god oplevelse, for usikkert om hvor længe og 

hvornår man kom til. 

Jan – god oplevelse 

Positivt at vi har 2 måder at gøre det på.  

Måske bytte om på rækkefølgen 

Bestyrelsen ønsker ikke at lave princip for hvordan medar-

bejderne vælger at afholde skole/hjemsamtalerne. 

Der orienteres om 

læringsmiljøob-

servationerne 

Hvert andet år får be-

søg af et hold fra en 

anden skole. Der laves 

observationer efter et 

fastlagt koncept og der 

laves en rapport. 

Kort gennemgang af Læringsmiljøobservationerne. 

Nyhedsbrev Skoleårets fjerde og 

sidste nyhedsbrev ud-

gives lige op mod som-

merferien. Og indehol-

der praktisk forhold 

som opstartsdag efter 

sommerferien og nye 

ringetider. 

Derudover vil der være 

en stor omtale af vores 

nye samarbejdsplat-

form – Aula. 

Forskellige input – nyhedsbrevet sendes ud i næste uge, 

nok tirsdag. 

Hjemmeside Vi gennemgår udkast 

til skolens nye hjem-

meside, som er lavet i 

Aula. 

Positive tilkendegivelser – overskueligt.    Ide – noget tekst-

tungt – flere billeder – af vores nye fine lokaler. 

 

TIL ORIENTERING 
 

Byggeri Udfordring med kloarken i Madkundskab – arbejdet træk-

ker ud. Håndværk & design ser ok ud. 

Opfølgning på driftsbudget 

• Erasmus+ 

 



• Praksisfaglighed 

• Generationspakten 

• Korup Blomstrer 

• Legepladspuljen 

• Udskiftning af klassemøbler 

• Chromebooks 

• Inventar til faglokaler 

 


