
SKOLEBESTYRELSESMØDE  
28. OKTOBER 2019 
 

Klokken 16.30 - 19:00 

 

DELTAGERE 
 

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

Nielsen, Mikael Fogt, Kenneth Pederensen. 
 

Medarbejdere: Morten Væver og Tine Steendorph. 
 

Ledelse: Simon Hempel-Jørgensen, Anne Sofie Ganzhorn, Jannie Weismann.  
 

TIL BESLUTNING 

Godkendelse af 

dagsorden 

  

Problemer med 

taxakørsel 

Brev til BKU godken-

des.  

Brevet har borgerperspektiv, Vi aftaler at medtage udfor-

dringen vedr. resursespild. I stedet for valgperiode, skal der 

stå gennem en årrække. Brevet sendes også til BUF 

 

TIL DRØFTELSE 
 

Omorganisering 

af ledelsen 

Vi drøfter fremgangs-

måde ved ansættelse af 

lederes til de vakante 

stillinger. 

Bilag udleveres ved 

mødet. 

Som følge af, at souschefen stoppede i september, er der fo-

retaget en omorganisering i ledelsen. 

Stillingen som souschef og afdelingsleder i UM besættes ef-

ter udtalelse fra skolebestyrelsen på baggrund af intern 

kandidat, og uden at der gennemføres en egentlig ansættel-

sesproces med stillingsopslag.  

Stillingen som afdelingsleder for BM besættes på baggrund 

af en ekstern traditionel ansættelsesprocedure med ansæt-

telsesudvalg og med virkning fra februar/marts 2020. 

Farlig skolevej Vi drøfter enden af 

Præstevej, hvor cykel-

stien kommer op ved 

taxaholdepladsen. 

Det bliver undersøgt, 

hvad Odense Kommu-

nes holdning til en 

skolepatrulje er. 

Punktet udsættes til næste møde 

Børn- og Ungeforvaltningen 
 

Korup Skole 

Sekretariat 

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

DATO 

16. september 2019 

 

 

 

 

 

 



Der kan læses om sko-

lepatruljer på sikker-

trafik.dk. 

Skolemad Vi drøfter mulighe-

derne for at købe sko-

lemad. 

Joakim fortæller lidt om skolemad- han vil gerne fra 1/1 – 

2020, flytte skolemad fra tirsdag til mandag for at se om det 

giver mersalg.  

Onsdag vil han gerne forsøge sig med skolebrød 

Vi aftaler at melde tilbage 

Arbejdstøj Vi drøfter et forslag 

om at alle medarbej-

dere får en jakke med 

logo. 

Den er lukket for nu, medarbejderne er ikke enstemmigt 

enige i ideen. 

Børnene i robot-

byen 

Skolen orienterer om 

arbejdet med dette 

projekt, som kører på 

andet år. 

Morten fortæller og invitere til workshop 

Guidelines for 

klassekasser 

Det drøftes, hvordan 

sådanne guidelines 

kan se ud. 

Der efterspørges guidelines  

Simon kommer med et input: Kan der i stedet stilles spørgs-

mål fx Har I husket at tage højde for at elever flytter ud- 

ind. Hvad er et lille beløb? 

 

TIL ORIENTERING 
 

Trivsel blandt 

medarbejderne 

Bilag udleveres 

ved mødet 

Skolebestyrelsen synes at 60 point er for lavt for både skole og kommune ift. at kunne 

løse sine opgaver  

Nationale test Det er pt. muligt at få fritagelse for de nationale test jf. nedenstående uddrag af Be-

kendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen: 

§ 8. Skolens leder kan i særlige tilfælde beslutte, at en elev fritages for at gennemføre en test, 

hvis eleven på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber 

vurderes ikke at kunne gennemføre testen med et resultat, der kan bidrage til kvalificering af 

den løbende evaluering. 

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 træffes på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering om, 

at eleven på grund af sine vanskeligheder ikke på en hensigtsmæssig måde kan gennemføre 

en test, herunder gennemføre testen på særlige vilkår. 

Stk. 3. Afgørelse om fritagelse forudsætter, at forældrene og eleven er enige heri, og at der for-

inden er taget stilling til, om eleven vil kunne gennemføre testen på særlige vilkår, jf. §§ 6 og 7. 

§ 9. Antager elevens underviser i det fag, hvori der afholdes test, at en elev ikke vil kunne gen-

nemføre en test med et resultat, der kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering, ori-

enteres eleven og dennes forældre om muligheden for fritagelse for gennemførelse af en test. 

Stk. 2. Skolens leder træffer på baggrund af indstilling fra elevens underviser og efter samråd 

med eleven og dennes forældre afgørelse om fritagelse for gennemførelse af en test. Elevens 

synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. 

https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/skolepatrulje/opret-en-skolepatrulje
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/skolepatrulje/opret-en-skolepatrulje
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/skolepatrulje/opret-en-skolepatrulje
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/skolepatrulje/opret-en-skolepatrulje
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191997
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191997
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191997
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191997


Stk. 3. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan undlades, hvis skolens leder 

vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Skolens leder skal orien-

tere forældrene om, at de til enhver tid kan anmode om, at pædagogisk-psykologisk rådgivning 

inddrages. 

§ 10. I forbindelse med en afgørelse om fritagelse skal skolens leder efter samråd med foræl-

drene og så vidt muligt eleven fastlægge, hvilke andre metoder til evaluering af den fritagne 

elev der skal træde i stedet for den obligatoriske test. 

 


