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Tilstede: Malene, Holger, Jan, Vibeke, Stine, SW, 
HBA, JK, KI 
 
Ad. 956 Godkendt 
 
Ad. 957 Der er lavet nye regler for hvordan man 
må afkorte skoledagen. Vi kan afkorte med to 
lektioner, hvilket er mindre end hvad vi hidtil har 
måtte. For specialklasser kan der søges om 
yderligere reduktion. Bestyrelsen bakker op om 
forslaget om den yderligere reduktion til 
specialklasserne. 
 
Ad. 958 Bestyrelsen oplever at der er meget 
forskelligt hvor meget forældre er på intra, derfor 
kan det være relevant at skolen formulerer sine 
forventninger til forældrene. 
Det er vigtigt at svarfrister overholdes og at man 
oplever at få svar indenfor fristen. 
Det er vigtigt at kommunikationen er præcis og 
modtageren er den rette og ikke nødvendigvis den 
brede gruppe. 
Det er vigtigt at beskeder er korte og præcise og at 
detaljeringsgraden ikke er for stor. 
En opringning som en del af en kommunikation 
kan være med til at undgå misforståelser. 
En del af kommunikationen er også at personalet 
orienterer om ændringer i klassen, så alle forældre 
er orienteret. 
Kan vi gøre skolens hjemmeside mere aktiv i 
forhold til ”den gode historie”? – på linje med de 
historier, der fortælles på skolens FB-side. 
Skal vi linke FB-side til skolens hjemmeside? 
Hvilke muligheder er der for at de historier der er 
på FB også kan fremgå på skolens hjemmeside? JK 
undersøger. 
Skal vi i højere grad opfordre til at der ringes 
sammen, som en del af kommunikationen? 
Vi vælger at dele det op, så der dels er et princip 
for skole-hjem samarbejdet og dels et princip for 
bl.a. skolens hjemmeside og FB. 
Det er vigtigt at forældre ved hvem de skal 
kontakte og hvem der har hvilke områder. 
Det er vigtigt, at alle skriver lektier det samme 
sted, så der er en ensartethed i den enkelte 
afdeling og der er en fælles linje. 
Der er et fælles ansvar at sikre en god 
kommunikation fx i forhold til opfølgning på 
aftaler. 



Til et kommende møde skal alle i bestyrelsen 
orientere sig på skolens hjemmeside. 
Punktet tages op igen på kommende møde. 
 
Ad. 959 Det skal fremgå af princippet at hvis 
forældrene ikke har mulighed for at bidrage 
økonomisk betaler skolen. 
Vi tager punktet op igen på et kommende møde og 
under dette også specialklassernes mulighed for 
fremadrettet at komme på lejrskole. 
 
Ad. 960 Aftales mellem formanden og JK 
 
Ad. 961 Der orienteres om indholdet i Fokusbånd 
og at formålet er at den enkelte elev oplever i 
højere grad at kunne træne et område, der gør at 
det i højere grad indgår i fællesskabet. 
 
Ad. 962 28.5 er der skolefest i A-skolen. 
Legepladsen er undervejs med at blive udbedret. 
Vi har fået to personaler(lærere) overflyttet til 
kommende skoleår og har ansættelsessamtaler på 
en 3. person (også lærer). Det er besluttet at der 
laves 5 centre hos skoletandplejen, hvoraf det ene 
placere på Korshøjskolen. Det er politisk besluttet 
at specialklasserne forbliver på Korshøjskolen. 
 
Ad. 963 Kommende punkter: Opfølgning på 
arbejdet med principper, skema, placering af 
møder i kommende skoleår. 
 
Ad. 964 D. 27.6 fastholdes (afbud fra Malene) 
 
Ad. 965 
  
 

  

 


