
SKOLEBESTYRELSESMØDE  
4. APRIL 2019 
 

Klokken 16.30 - 19:00 

 

DELTAGERE 
 

Forældre:   Brian Matzon, Nina N. Nielsen, Mikael Fogt, Kenneth Pederensen og 

Jan Arhnkiel.  
 

Medarbejdere: Morten Væver . 
 

Elever: Oscar, Nicolaj. 
 

Ledelse: Simon Hempel-Jørgensen, Jannie Weismann.  

 

TIL BESLUTNING 
Godkendelse af 

dagsorden   - 

Godkendt  

   

 

TIL DRØFTELSE 
 

Perspektiver på 

skoleovertagelse 

Der følges op på forsø-

get vedr. skoleoverta-

gelse 

Morten fortæller 50% ikke har svaret, 25% er negative. 25% 

har svaret positivt. Den kan være lidt svær at finde, Morten 

tilbyder at forlænge fristen.  Vi fortsætter forsøget, så vi har 

noget at evaluere på. 

 

Branding Vores proces vedr. nyt 

logo er gået i stå og 

skal genstartes. Vi skal 

have ny hjemmeside 

pr. 1. august og det er 

et godt tidspunkt at 

lancere et nyt ”look”. 

Det aftales at tulipanlogoet inkl. teksten ”Fælles om læring” 

er en værdig repræsentant for Korup Skole og den præsen-

teres i nyhedsbrevet. Simon sender et nyt udkast ud, det be-

tyder at nyhedsbrevet så først kommer ud i næste uge.  

 

Årsberetningen Vi drøfter årsberetnin-

gen, som skal afgives 

13. maj 

Der skal ændres i formuleringen undervisning frem for pau-

setid.  Der skal ligeledes stå noget om vægtningen mellem 

analoge og digitale læremidler.  Lidt om erhvervsnetværk. 

Nyhedsbrevet for foråret flettes ind 

Principper Der skal laves nogle ju-

steringer af 

Forslagene blev drøftet 

Børn- og Ungeforvaltningen 
 

Korup Skole 

Sekretariat 

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

DATO 

3. januar 2019 

 

 

 

 

 

 



principperne ifm. 

skræmtid i ungemil-

jøet og nye ringetider. 

 

Legeplads Vi drøfter tanker vedr. 

en ny legeplads ved 

tennisbanerne og den-

nes finansiering. 

Vi drøfter, om der skal være en legepladspulje. Skolebesty-

relsen er positivt stemt over at lave forskellige tiltag for at 

finansiere legeplads. 

Der er stor læring i at heldagsafdelingen, kan have salg af 

boller, hvor overskuddet fx går til legeplads. Rammerne for 

at drive salg af fødevare på skolen skal undersøges. Nina 

nævner at hun har gode erfaringer med ”skolepenge”- et 

kort så boden er kontantløs. 

Evt.  Kenneth fortæller om en henvendelse fra en specialeskriver 

omkring forældreengagement i folkeskolen, og om der skal 

sendes spørgeskemaer ud. 

Skolebestyrelsen er positiv 

 

TIL ORIENTERING  
 

Nye faglokaler Skolebestyrelsen beså håndværk & design og science. Der 

blev orienteret om problemer med gulvet og den forsin-

kelse, det giver anledning til. 



 


