
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 

indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 25. marts 2019 

Kl. 19.00-21.00 

 

932. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

933.  Drøftelse af elevhenvendelse om frihed til 

at forlade skolens område (Jacob 9.b inviteres) 

 

934.  Godkendelse af timefordelingsplan 

 

935.  Indledende drøftelse af forslag om 

ændringer af specialområdet 

a) Ny organisering af specialklasser 

b) Ny organisering af specialskoler 

c) SFO-tilbud på specialundervisningsområdet 

 

936. Godkendelse af princip om vikardækning 

 

937. Godkendelse af princip om klassedannelse 

 

938.  Drøftelse og beslutning, om vi skal 

indgive høringssvar om tandplejen (læs primært 

afsnit 7-9) 

 

939. Bordet rundt 

 

940. Punkter til kommende møder. 

 

941. Placering af næste møde. 

 

942. Eventuelt.  
 
 
 
 
 

 

Nr. 199 

 25/4, 27/5, 27/6    

 

Tilstede: René, Vibeke, Rikke, Stine, Karoline, AS, 
SW, HBA, JK, KI 
 
 
Ad. 932 Godkendt 
 
Ad. 933 Jacob fremlægger elevernes ønske om at 
forlade skolens område. På baggrund af dette 
drøfter bestyrelsen for og imod. 
Bestyrelsen stemmer for at 7.-9. årgang må forlade 
skolens område. Med 7 stemmer for at 7.-9. 
årgang må forlade skole og 5 stemmer for at 8.-9. 
årgang må forlade skolen. 
Der vil være en prøveperiode frem til 
sommerferien. Ledelsen beslutter, hvornår det 
iværksættes.  
Der udarbejdes regelsæt for ovenstående. Elever i 
udskoling og elevrådet involveres evt.   
 
Ad. 934 Godkendt 
 
Ad. 935 Indledende drøftelser: 

- Det er afgørende at de rette kompetencer 
hos personalet er de rette steder. 

- Ved 5 centre vil kompetencerne være 
samlet og sparringen vil være samlet. 

- Der vil være særlige udfordringer i forhold 
til børn, der allerede er visiteret og hvis 
disse børn skal hjemtages børn. 

- Der er en skelnen mellem børn, der 
allerede er udfordret og børn, der har brug 
for noget særligt fremadrettet, som ikke 
allerede er visiteret. 

- Ligger der særlige udfordringer i forhold til 
frit skolevalg og den økonomi der er i 
forhold til at løse dette? 

- Hvis specialklasser nedlægges vil der så 
være særlige udfordringer i forhold til at 
have de rette kompetencer på de enkelte 
skoler. 

- Hvis eleverne fremadrettet modtager 
intern specialundervisning på egen skole, 
kan der i højere grad differentieres i 
forhold til den enkelte elevs behov og 
omfang. 

- Opmærksomhed på at hvis modellen med 
de 5 centre bliver løsningen, vil der skulle 
findes yderligere besparelser på 
skoleområdet. 

- Bekymring i forhold til de berørte 
børn/familier i overgangsfasen, da 



skolerne i Randers generelt vil have en stor 
opgave ind i processen. 

 
Der laves et udkast til et høringssvar til kommende 
møde. 
 
Ad. 936 Godkendt 
 
Ad. 937 Godkendt 
 
Ad. 938 Der laves et udkast til et høringssvar til 
kommende møde. 
 
Ad. 939 Fra august erstatter AULA intra. Vi har 
uddannet 2 superbruger blandt personalet og 
vores sekretær bliver administrativ superbruger. D. 
24. og 25. april uddannes det pædagogiske 
personale på Korshøjskolen. 
Det vil fremad være relevant at drøfte i 
bestyrelsen, hvordan vi anvender AULA i vores 
kommunikationsstrategi og skaber en god 
ensartethed. 
 
C-skolen har fest d. 28.3.19. 
 
Førskolen er startet godt op. 
 
HBA er tovholder i forhold til de kommende 
forbedringer på skolens udeområder. 
 
A-skole og B-skole har haft drøftelser omkring 
sproget i skolen og hvordan vi skaber en god 
sprogkultur. Bestyrelsen vil formentlig blive en del 
af processen fremadrettet.  
 
Bestyrelsen efterlyser et overblik over hvilke dage, 
der kan købes hvad i kantinen. 
 
Vigtigt at melde tilbage, hvis der sendes mail ud til 
bestyrelsen 
 
Ad. 940 Den trinvise FTU, orientering om forløbet 
med læseaktørerne, herunder bl.a. læsekultur og 
en handleplan for ordblinde elever, AULA, 
opfølgning på høringssvar under punkt 935 og 938 
 
Ad. 941 25.4.19(afbud fra Malene og Rikke) 
 
Ad. 942 
 

  

 


