
SKOLEBESTYRELSESMØDE  
19. NOVEMBER 2019 
 

Klokken 17.00 - 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 

  

Udtalelse vedr. 

ansættelse af 

souschef 

Skolebestyrelsen skal 

høres inden skolele-

deren ansætter en 

souschef. 

Skolebestyrelsen udtaler støtte til, at skolelederen ansætter 

Jannie Weismann som souschef. 

 

TIL DRØFTELSE 
 

Morgensang Et medlem af skolebe-

styrelsen har bedt om, 

at morgensang kom-

mer på dagsordenen. 

Vi taler fordele ved morgensang og det gode ved at dyrke 

fællesskabet- Vi har nedbrudt de sidste års form på morgen-

sang, og har valgt at starte fra ny, med morgensang en gang 

om ugen, hvor Emil fra musikskolen spiller for. Forældre 

inviteres med en gang om måneden første gang 5/12 med 

mulighed for en efterfølgende kop kaffe 

Skolefoto Et medlem af skolebe-

styrelsen har bedt om, 

at skolefoto kommer 

på dagsordenen. 

Der har været henvendelse fra nogle forældre omkring me-

taltræthed omkring Dansk Skolefoto – der kunne godt 

trænges til at prøve noget nyt. Jan arbejder videre med sa-

gen. 

Opfølgning på 

mindre skærmtid 

Skolebestyrelsen får en 

opdatering på, hvor-

dan det går med min-

dre skærmtid i unge-

miljøet. 

Anne og Anders fra Ungemiljøet fortæller om deres erfarin-
ger: 

Ordningen fungerer Elever telefonerne afleveres kl. 08:00 
og udleveres kl. 12:00 

Og 10-pausen er ligeledes computerfri. 

Den ærgerligste oplevelse er at der er brødsalg fredag i 10-
pausen, fordi der er MobilePay. 

Børn- og Ungeforvaltningen 
 

Korup Skole 

Sekretariat 

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

DATO 

15. november 2019 

 

 

 

 

 

 



Opfølgning på 

indkøb af lære-

midler 

Skolebestyrelsen får en 

opdatering på, hvor-

dan det går med ind-

køb af læremidler. 

Simon viser et udvalg af de bøger der er blevet købt og ind-

bundet. Der er også købt taskebøger bl.a. til 3. årgang i 

dansk 

 

TIL ORIENTERING 
 

Omkring Teknisk service flyttes fra BUF til BKF 

Fraværsbekendtgørelsen gældende pr 1/1 – 2020 tages på næste skolebestyrelsesmøde 

Ledelsen tager på lederseminar 2-3/12 kl. 12:00 til 12:00 

Morten Væver fortæller om et uanmeldt besøg fra arbejdstilsynet – vi fik en grøn smiley. 

Kenneth fortæller at der er forfattet et brev omkring taxi. 

Af en forældre fra HA er Korup Skole indstillet til en tilgængelighedspris af Handicaprådet i Odense Kom-

mune 

 


