
SKOLEBESTYRELSESMØDE  
26. FEBRUAR 2019 
 

Klokken 17.00 - 19:00 

 

DELTAGERE 
 

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

Nielsen, Mikael Fogt, Kenneth Pedersen og  

 

Afbud: Mette-Sofie Gehling. 
 

Medarbejdere: Morten Væver og Tine Steendorph. 
 

Elever: Oscar, Nicolaj. 
 

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

og Marlene Bøggild.  

 

TIL BESLUTNING 
Godkendelse af 

dagsorden 

 Godkendt 

Frikvarter Der stemmes om, hvilken ordning der skal 

være ift. Skærmfrie frikvarterer. Arbejds-

gruppens forslag kan ses i bilaget længere 

nede i dette dokument. 

Forslag 2,5 er godkendt enstemmigt 

af skolebestyrelsen med tilføjelse af 

opmærksomhedspunkterne fra forslag 

2. 

Driftsbudget Skolens udkast drøftes – udkast er længere 

nede i dette dokument. Der er medtaget 

Chromebooks og midler til læsning og en 

tilpasning af personaleaktiviteter. Der bud-

getteres med et underskud på 135.000 kr., 

som er dækning for på skolens øvrige bud-

getter. 

Godkendt med rettelse om en omfor-

deling fra ture i børnemiljøet til lejr-

skole i 5. kl. på 5.000 kr. på foranled-

ning af et ønske fra de medarbejder-

valgte og tilføjelse om, at Særlig pulje 

til læsning er til analoge læremidler. 

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.    

Formanden arbejder videre med sa-

gen. 

 

TIL DRØFTELSE 
 

Børn- og Ungeforvaltningen 
 

Korup Skole 

Sekretariat 

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

DATO 

27. februar 20192019 

 

 

 

 

 

 



Justering af 

folkeskoleloven 

Vi drøfter ringetider og 

skoleugens længde jf. 

nye bestemmelser om-

kring brug af §16b 

Skolebestyrelsen udtrykker bred opbakning til, at der arbej-

des videre med afkortning af skoleugen jf. Aftalen Faglig-

hed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en 

mere åben og fleksibel skole. Udkast til nye ringetider blev 

præsenteret. De findes længere ned i dette dokument. Der 

er et kortere morgenbånd, så der er bedre tid til spisepause 

midt på dagen. 

 

Evt.  
Skoleovertagelse De medarbejdervalgte ønsker på næste 

møde at præsentere en model for, hvordan 

skole/hjemsamarbejdet kan styrkes ved at 

bruge en skoleovertagelse. 

Formanden tager punktet til overve-

jelse. 

Overlevering af 

oplysning ved 

start af nye ele-

ver 

Et forældrevalgt medlem foreslog, at der 

gives oplysninger til forældreråd mm. Ved 

start af nye elever i 0. kl. 

afdelingslederen i børnemiljøet takker 

for opmærksomhedspunktet. 

 

 

TIL ORIENTERING 
 

Sikker skolevej 

mellem Korup 

og Gl. Korup 

En gruppe forældre til elever på skolen har skrevet til skolen omkring skolevejen 

mellem G. Korup og skolen. Der er blevet arbejdet på at lave en 2 minus 1 vej, men 

det viser sig, at der er for lidt plads på den smalle vej. 

Nye faglokaler Vi er i gang i science – det larmer og støver, men det er rart, at der sker noget. Vi har 

desværre måtte beskære en del i projektet for at få økonomien til at hænge sammen. 

Til gengæld er vi gået i gang med at søge fonde for at få råd til det sidste. Nina bidra-

ger til dette arbejde. 

Elevtal i heldags-

afdelingen 

Vi følger spændt udviklingen af elevtallet i heldagsafdelingen, der i dette forår et 

højt. Lige nu lader det til, at tallet kommer til at falde en smule. Dette har betydning 

for økonomien, da skolen afregnes pr. elev og ikke pr. klasse, når der er tale om hel-

dagsafdelingen. 

Erhvervspraktik Skolen arbejder videre med det lokale erhvervsliv omkring erhvervspraktik for sko-

lens ældste elever.  Planen er pt., at vi laver en nytænkt praktikordning i uge 36. 

Samtidig med, at vi planlægger dette, afventer vi byrådet, da der lige nu er to for-

skellige modeller på bordet. 

Nyt logo Vi afventer fortsat BUF mht. flere forslag til nyt logo. På et 

tidspunkt kan det være, at vi skal ibrugtage det forslag, som 

vi har modtaget. 



 
  



Bilag: Mindre skærmtid 

Forslag 1 

Al skærmtid (dvs. mobiltelefoner, tabletcomputere, ChromeBooks, bærbare mm.) forbydes i pau-
serne fra 1. august 2019. Det vil derefter være op til eleverne selv at finde på aktiviteter. Såfremt 
de bruger en skærm, vil den blive inddraget indtil næste time eller skoledagens afslutning. 
 

Opmærksomhedspunkter:  
• Udfordrende relation mellem lærer og elev 
• Logistikken mellem timen og frikvartererne, da de eventuelt skal bruge disse i undervisnin-

gen. Kan medføre konsekvenser for de igangsatte aktiviteter i pauserne.  
• Kommunikation om baggrund for forslaget - fx oplægsholder, skriv til forældre, orientering 

af elever  
• Skole/hjemsamarbejdet påvirkes af forslaget. Forventningsafstemning er nødvendig.  
• Stillerum/stilleaktiviteter som står i stedet  
• Det praktiske omkring afleveringen/indleveringen af telefonen:  

o Inddragelsen  
o Opbevaring  
o Konsekvenser ved brud på regler  
o Forsikring ved skader  

Forslag 2 

Al skærmtid forbydes i pauserne fra 1. august 2019. Der vil være dels organiserede aktiviteter (fx 
bordtennis, fodbold, musik eller brætspil) i pauserne og dels mulighed for, at eleverne selv kan 
skabe aktiviteter og ønske midler til at realisere deres planer. 
 

Opmærksomhedspunkter:  
• Udfordrende relation mellem lærer og elev 
• Lærerressourcer til igangsættende aktiviteter i pauserne. Får betydning for undervisningen.  
• Logistikken mellem timen og frikvartererne, da de eventuelt skal bruge disse i undervisnin-

gen. Kan medføre konsekvenser for de igangsatte aktiviteter i pauserne.  
• Kommunikation om baggrund for forslaget - fx oplægsholder, skriv til forældre, orientering 

af elever  
• Skole/hjemsamarbejdet påvirkes af forslaget. Forventningsafstemning er nødvendig.  
• Stillerum/stilleaktiviteter som står i stedet  
• Det praktiske omkring afleveringen/indleveringen af telefonen:  

o Inddragelsen  
o Opbevaring  
o Konsekvenser ved brud på regler - skole/hjemsamarbejde.  
o Forsikring ved skader  

Forslag 2,5 

I samarbejde med eleverne udarbejder vi et koncept for minimum et skærmfrit frikvarter (10- eller 
12-pausen) om dagen. Dette indføres pr. 1. august 2019 og processen igangsættes i foråret 2019 
med 6.- 8. årgang.  
Der iværksættes temadage med fokus på de negative konsekvenser ved for megen skærmtid, 
samvær uden skærm samt fællesskaber uden for den digitale verden. Der vil i denne proces arbej-
des med elevernes forståelse af, hvad der kan stresse dem ved at være online “hele tiden”. Vi vil 
ligeledes inddrage skolens trivselsundersøgelse, og binde indsatser sammen med resultater.  
Der vil være dels organiserede aktiviteter (fx bordtennis, fodbold, musik eller brætspil) i pauserne 
og dels mulighed for, at eleverne selv kan skabe aktiviteter og ønske midler til at realisere deres 
planer. Det er en forudsætning, at der findes en god måde at opbevare telefonerne/pc’erne på.  

Forslag 3 

Der arbejdes hen mod restriktioner i samarbejde med eleverne. Det kan være fordelagtigt at finde 
løsninger på nedsat skærmtid i et fællesskab med eleverne. Der iværksættes eventuelt tema-
dage/trivselsdage med fokus på samvær uden skærm og fællesskaber uden for den digitale ver-
den. Der vil i dette forslag arbejdes med elevernes forståelse af, hvad der stresser dem.  



Der vil være dels organiserede aktiviteter (fx bordtennis, fodbold, musik eller brætspil) i pauserne 
og dels mulighed for, at eleverne selv kan skabe aktiviteter og ønske midler til at realisere deres 
planer. 
  

Forslag 4 

Der laves ingen forbud. Der tales med eleverne om de negative konsekvenser ved for meget 
skærmtid. Der vil være dels organiserede aktiviteter (fx bordtennis, fodbold, musik eller brætspil) i 
pauserne og dels mulighed for, at eleverne selv kan skabe aktiviteter og ønske midler til at reali-
sere deres planer. 

Forslag 5 

Vi fortsætter som nu. 
   



Budgetudmelding 21. december 2018  -                      1.529.998       
Almen del -             425.437        

HA -             656.258        

SFO -             127.134        

Bygninger (løndiff. fratrukket) -             279.169        

Telemast -                42.000        

Faglige læringsmiljøer  

                            
200.000       

Sprog & kultur                  30.000        
Særlig pulje til læsning m. analoge læ-
remidler                  50.000        

Krop, bevægelse & fantasi                  20.000        

Håndværk & erhverv                  50.000        

Science                  50.000        

Trivsel & inklusion                            -          

    

Personaleaktiviteter                                75.000       

    

Pædagogisk værksted  

                            
585.000       

Kopiering                220.000        

Digitale læremidler                240.000        

Diverse                  50.000        

Chromobooks til kommende 4. kl.                  75.000        

    

IT og abonnementer                                60.000       

Inventar  

                            
100.000       

Administration  

                            
100.000       

 

    
Elevaktiviteter BM                                50.000       

Lejrskole 5. kl.                  25.000        
Ture                  25.000        

    

Lejrskole UM                                30.000       

    
Elevaktiviteter HA                                80.000       

Ridning                  40.000        
Lejrskoler                  40.000        

    

SFO  

                            
100.000       

Bygningsvedligeholdelse  

                            
285.000       

Indvendig vedligeholdelse                150.000       Dør mellem 0. kl. 

Glas                  25.000       Aula i blok C 

Maskiner/værksted                  30.000        
Rengørring                     5.000        

Forsikring/alarmer                  50.000        

Udeområder                  25.000        

Resultat                              135.002       
 



Udkast til nye ringetider 

0.-3. kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag    

          

8.00 8.15 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25   

8.15 9.45 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5   

9.45 10.15 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5   

10.15 11.45 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5   

11.45 12.30 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75   

12.30 13.15 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75   

13.15 14.00 0,75    0,75 1,5   

        810 Fagtimer 

       27,75 1110 Skoletid 

          

          

4.-6. kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag    

          

8.00 8.15 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25   

8.15 9.45 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5   

9.45 10.15 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5   

10.15 11.45 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5   

11.45 12.30 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75   

12.30 14.00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5   

14.00 14.15 0,25     0,25 6,5  
14.15 15.00 0,75     0,75 930 Fagtimer 

       31 1240 Skoletid 

          

          

7.-9. kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag    

          

8.00 8.15 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25   

8.15 9.45 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5   

9.45 10.15 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5   

10.15 11.45 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5   

11.45 12.30 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75   

12.30 14.00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5   

14.00 14.15 0,25  0,25  0,25 0,75   

14.15 15.00 0,75  0,75  0,75 2,25 990 Fagtimer 

       33 1320 Skoletid 
 


