
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 

indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 

 

Torsdag den 25. april 2019 

Kl. 19.00-21.00 

 

943. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

944.  Afdelingsopdelt 

forældretilfredshedsundersøgelse/FTU. 

Drøftelse af tiltag og beslutning. (JK) 

 

945. Drøftelse af og beslutning om 

skolebestyrelsens (formandens) årsberetning. 

Forældremøde? Video? (JK). 

 

946.  Godkendelse af høringssvar angående ny 

organisering af specialklasser. (JK) 

 

947. Godkendelse af høringssvar angående ny 

organisering af specialskoler. (JK) 

 

948. Godkendelse af høringssvar angående SFO 

på specialområdet. (JK) 

 

949. Godkendelse af høringssvar angående 

tandplejen. (JK) 

 

950.  Orientering om læseaktørernes 

kompetenceløft, herunder udvikling af lokal 

læsestrategi (KI) 

 

951. Orientering om AULA (KI/JK) 

 

952. Bordet rundt 

 

953. Punkter til kommende møder. 

 

954. Placering af næste møde. 

 

955. Eventuelt.  
 
 
 
 
 

 

Nr. 200 

 27/5, 27/6    

 

 
Tilstede: René, Jan, Vibeke, Karoline, AS, SW, 
HBA, JK, KI  

 
Ad. 943 Godkendt 
 
Ad. 944 Bestyrelsen bemærker bl.a. at de tre 
afdelinger i udgangspunkt er meget ens i 
resultater. 
Det bemærkes bl.a. at vi i højere grad skal være 
bedre til at få fortalt den gode historie om hvad vi 
allerede gør i forhold til at inddrage omverdenen i 
undervisningen eller flytte undervisningen væk fra 
skolens område. Dette fokus kan også i højere grad 
være med til at fortælle den omverden, som pt. 
ikke er en del af skolen hvad vi gør som virker og 
skabe øget interesse for skolen. 
I forhold til de fysiske rammer er det tydeligt at der 
generelt er en del utilfredshed. Dette område er 
der tiltag undervejs med, som det også er vigtigt vi 
får kommunikeret ud. 
Det aftales at tiltag formuleres afdelingsvis og med 
afsæt i de drøftelser der også har været blandt 
personalet på det seneste pædagogisk råds møde. 
A-skole – arbejdet med den varierede skoledag 
B-skole – fokus på at arbejde med at skabe ro og 
orden 
C-skole – kommunikation til omverdenen om den 
varierede skoledag 
 
Ad. 945 Bestyrelsen arbejder videre med tankerne 
om at lave en årsberetning i en videoversion. René 
koordinerer med de forældrevalgte og melder 
tilbage til JK med en dato.  
 
Ad. 946 I høringssvaret tilføjes det, at bestyrelsen 
samlet set, ud fra de to stillede forslag, anbefaler 
forslag 2.  
 
Ad. 947 Godkendt 
 
Ad. 948 Godkendt 
 
Ad. 949 Godkendt 
 
Ad. 950 Kort orientering om læseaktørernes 
indsatser og fordybelsesområder og arbejdet med 
en styrkelse af en fælles læsekultur. 
 
Ad. 951 AULA erstatter intra pr. 1.8.19. Personalet 
har i indeværende uge fået en introduktion til 



AULA og afprøvet forskellige funktioner i 
løsningen. I forlængelse af dette skal bestyrelsen 
også drøfte, hvordan vi fremadrettet vælger at 
kommunikere. 
 
Ad. 952 Vi skal have to lærere til kommende 
skoleår. Beslutningen om hvem det bliver meldes 
ud d. 2.5. 
 
Fagfordelingen starter derfor op i forlængelse af 
dette. 
 
I starten af maj gennemføres de skriftlige prøver i 
9. klasse. 
 
D. 29.4 offentliggøres udtræksfag for 9. klasse. 
 
Vi er undervejs med at undersøge hvordan 
skoledagens opbygning skal se ud i kommende 
skoleår, grundet den forventede fremtidige 
lovændring om skoledagens afkortning i 
indskolingen. 
 
Der er et centralt ønske om at flere elever vælger 
en erhvervsrettet uddannelse, hvilket vil have 
indflydelse på udbuddet af valgfag i kommende 
skoleår. 
 
I skolens udbygningsplan er det fortsat toiletter i 
indskolingen og håndværk/design toiletter der 
prioriteres. Der forventes opstart på byggeriet i 
løbet af kommende skoleår. 
 
Ad. 953 Fortsat ønske om tilstrækkelig forældre 
information, når fx elever stopper. 
 
Skolen har som tidligere nævnt fået tildelt midler 
til udearealer. Vi er undervejs med en proces bl.a. 
vedr. belægning, udbedring i forbindelse med 
legepladsrapport og midler til øvrig anvendelse på 
udeområderne. 
 
”Danske skoleelever” har kåret Randers Kommune 
som årets elevvenlig kommune. 
 
Det er nu muligt for elever i udskolingen at forlade 
skolens område i pauserne. Vi er fortsat 
opmærksomme på hvordan eleverne 
administrerer muligheden. 
 
Ad. 954 D. 27.5. Afbud fra Karoline 
 
Ad. 955 

- Indledende drøftelse om 
kommunikationsstrategi 



- Indledende drøftelser om principper for 
lejrskole 

- Endelig godkendelse af årsberetning 
- Orientering om Fokusbånd 

 
 

  

 


