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976. Bordet rundt 

 

977. Punkter til kommende møder. 

 

978. Placering af næste møder. 

 

979. Eventuelt.  
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Tilstede: René, Jan, Stine, Karoline, AS, SW, HBA, 
JK, KI 
 
Ad. 966. Under punkt 959 tilføjes det at ”Vi tager 
punktet op igen på et kommende møde og under 
dette også specialklassernes mulighed for 
fremadrettet at komme på lejrskole”. 
 
Ad. 967 Det er nationalt besluttet at indskolingens 
skema skal være to timer og et kvarter kortere end 
tidligere. I Randers betyder det at skoledagen 
torsdag og fredag skal gøres kortere. Dette har 
også været med til at stramme de bindinger, der er 
for skemalægningen og det at søge at lave gode 
skemaer til alle elever. 
To lærere er frikøbt en dag om ugen til et 
kompetenceforløb i matematik i kommende 
skoleår. Dette betyder også at der også her er en 
særlig binding. 
Vi sørger for at alle klasser modtager et nyt skema 
på intra med den enkelte klassers personales 
initialer og navne. 
Bestyrelsen tager skemaet taget til efterretning. 
 
Ad. 968 Årsberetningen gennemgås og der tilføjes 
enkelte initiativer med eksempler på konkrete 
tiltag gennem skoleåret. 
 
Ad. 969 Vi har fået 1 overflytning i kommende 
skoleår og 2 nye ansættelser. En personale til 
primært 4. årgang, en til primært 7. årgang og en 
til primært 1. årgang. Ved alle ansættelsessamtaler 
har der bl.a. været medarbejderrepræsentanter 
repræsenteret, hvilket har været positivt. 
 
Ad. 970 Bestyrelsen ønsker at være repræsenteret 
ved alle forældremøder i starten af kommende 
skoleår. Der er forslag om at lave en PowerPoint 
præsentation som bestyrelsesmedlemmer kan vise 
på forældremøderne om bestyrelsens arbejde. 
Præsentationen ønskes færdig i uge 32. Stine laver 
et udkast til en præsentation. 
Repræsentanter deltager på følgende årgange: 

0. Stine 

1. Jan 

2. Malene 

3. X 

4. X 

5. Stine/René 

6. Malene/Jan 



7. X 

8. Stine/Jan 

9. Malene 

Formålet er orientere om og synliggøre; at 
forældrerepræsentanter kan tage kontakt til 
bestyrelsen, bestyrelsens arbejde, indflydelse i 
forhold til skolens overordnede retning og 
opfordre til at der holdes en god tone i 
kommunikationen. 
 
Ad. 971 Vibeke og Holger fratræder bestyrelsen 
pga. skoleskift og arbejdspres. Vi skal være 
opmærksom på specialklassernes repræsentation 
fremadrettet. JK er undervejs med at undersøge de 
nærmere forhold omkring repræsentation og 
kontakter samtidig de to suppleanter. 
Bjarne Eriksen og Nadja E. Bang er nye 
medarbejderrepræsentanter for kommende 
skoleår. 
 
Ad. 972 Forvaltningen har iværksat at der bliver 
lavet en analyse, der viser, hvad pengene i 
skolevæsenet bruges på. 
Arbejdet skal resultere i at det skal afgøres 
hvorvidt der skal laves en ny tildelingsmodel til 
skolerne og hvis dette er tilfældet prioriteres det at 
den skal den være langt mere gennemskuelig og 
retfærdig end den eksisterende. 
De foreløbige resultater viser at bl.a. Korshøjskolen 
pt. får mindre midler end den nye tildelingsmodel 
ud fra den socioøkonomiske faktor ser ud til at 
vise. 
Bestyrelsen bemærker at andelen af elever på 
privatskolen også kan være en afgørende faktor i 
forhold til den rette tildeling. 
 
Ad. 973 Skolen har en særlig opmærksomhed på 
den kommende 7.a, da andelen af elever med 
dysleksi er relativ høj. Fremadrettet vil det være 
nødvendigt at prioritere klassen, både for at sikre 
at der er en generel opmærksomhed og handling 
på at gøre alle elever så dygtige som de kan blive 
og for at sikre at de ordblinde får den nødvendige 
hjælp og støtte. 
 
Ad. 974 Der er et ønske fra bestyrelsen om at være 
med til at kvalificere skolen ud over principper bl.a. 
i forhold til kommunikation, at få promoveret 
skolen ud af til, indblik i økonomi og blive bedre til 
at få fortalt om de gode ting vi gør i det daglige 
arbejde på skolen.  
Vi skal også have fulgt op på bl.a. skolens 
hjemmeside. 
 



Ad. 975 Lukket punkt 
 
Ad. 976 Vi er blevet mere opmærksomme på at der 
skal orienteres om af og tilgang til klasserne til 
klassens forældre.  
Der har været afholdt en vellykket translokation 
dagen forinden med bl.a. gode taler.  
Der kommer et centralt udspil om kommunikation, 
derfor vil skolens arbejde med dette emne blive 
relevant i forlængelse af dette. 
 
Ad. 977 Evt. høringssvar ved kommende møde 
 
Ad. 978 JK laver et forslag til mødedatoer i 
kommende skoleår 
 
Ad. 979 En stor tak for arbejdet til de afgående 
repræsentanter 
 
 
 
 

  

 


