
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 

indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 

 

Tirsdag den 26. februar 2019 

Kl. 19.00-21.00 

 

920. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

921.  Godkendelse af økonomisk handleplan 

 

922.  Indledende drøftelse af princip om 

klassedannelse (bilag tidligere udsendt) 

 

923.  Indledende drøftelse af princip om 

vikardækning (bilag tidligere udsendt) 

 

924. Drøftelse af 

forældretilfredshedsundersøgelsen (bilag 

tidligere udsendt) 

 

925. Orientering om høringssvar om ny 

uddannelsespolitik  

 

926.  Orientering om ansøgning om bevilling til 

mellemrumstilbud 

 

927. Lukket punkt 

 

928. Bordet rundt 

 

929. Punkter til kommende møder. 

 

930. Placering af næste møde. 

 

931. Eventuelt.  
 
 
 
 
 

 

Nr. 198 

 25/3, 25/4, 27/5, 27/6    

 

 

Tilstede: René, Jan, Stine, Malene, Vibeke, AS, 
SW, HBA, JK, KI 
 
Ad. 920 Godkendt 
 
Ad. 921 Godkendt 
 
Ad. 922 Princippet tages op igen på et kommende 
møde med tilpasning ud fra de indledende 
drøftelser. 
 
Ad. 923 Princippet tages op igen på et kommende 
møde med tilpasning ud fra de indledende 
drøftelser. 
 
Ad. 924 JK har forhørt sig for hvorvidt det er muligt 
at få rapporten brudt op i afdelingsvise rapporter 
(indskoling 0.-3. klasse, mellemtrin 4.-6. klasse og 
7.-9. klasse) Vi afventer derfor pt. disse. 
Skolen følger op på de fysiske rammer og herunder 
modernisering af elevernes toiletforhold ved at 
videregive kommentarer omkring disse til 
forvaltningen og derudover følges der op på 
udvalgte rammer i øvrigt indendørs. 
Vi følger yderligere op, når de afdelingsvis 
rapporter foreligger. 
 
Ad. 925 Bestyrelsen har godkendt høringssvaret. 
 
Ad. 926 Ledelsen beskriver Fokusbåndet i sin 
eksisterende form og de muligheder der er nu og 
ses fremadrettet. 
 
Ad. 927 Orientering til bestyrelsen 
 
Ad. 928 I kommende skoleår vil det igen være 
muligt at forkorte den enkelte klasses skoledag 
med to timer på mellemtrin og i udskolingen og 
konvertere til to-lærer timer. Der skal ansøges 
individuelt for hver enkel klasse. Ansøgning om 
afkortning af skoledagen tages op på et 
kommende møde, således at bestyrelsen har 
mulighed for at komme med bemærkninger. 
 
D. 27.2 er der ansættelsessamtaler til stillingen i 
Fokusbåndet. Vi har inviteret 5 ansøgere. René 
deltager på bestyrelsens vegne. 
 
Vi er undervejs med at finde en god struktur for 
valgfag i udskolingen i kommende skoleår. Dette er 



relevant, da der er nye obligatoriske valgfag i spil. 
Punktet tages op på et kommende møde, da 
indholdet i den kommende lovgivning har 
indflydelse på indholdet i timefordelingsplanen. 
 
Skolens TR har opsagt sin stilling ved skoleårets 
afslutning, for at realisere sin drøm om at arbejde 
på fuld tid som svømmetræner. De berørte elever 
og forældre er orienteret. 
Dette betyder at der skal vælges ny TR. 
 
Ønske fra bestyrelsen om at klassens forældre 
orienteres, når nye elever starter og når elever 
stopper. 
 
Ad. 929 Skolens kommunikation og skole-hjem 
samarbejde – principper. Klassedannelse og 
vikardækning tages op til godkendelse. 
Vikarforbrug og FTU. 
 
Ad. 930 d. 25.3 kl. 19-21 
 
Ad. 931 

  

 


