SKOLEBESTYRELSEN VED
KORSHØJSKOLEN
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejderog elevrepræsentanterne samt skoleledelsen
indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 27. august 2019
Kl. 19.00-21.00
980. Godkendelse af referat fra sidste møde
981. Præsentation af nye medlemmer
982. Orientering om økonomi
983. Gennemgang af den nationale
trivselsmåling
984. Erfaringer om forældremøderne
985. Orientering om venskabsklasser

Nr. 203

Tilstede: René, Malene, Stine, Jan, Karoline,
BE, NEB, HBA, JK, KI
Ad. 980 Godkendt
Ad. 981 Nye medlemmer præsenteres, såvel
nye forældrerepræsentanter som
medarbejderrepræsentanter.
Jan tiltræder som næstformand.
Ad. 982 Det ser pt. ud til at vi kommer ud af
2019 med et mindre underskud, hvilket
betyder at den gæld der tidligere har været er
så godt som afviklet. Det skyldes bl.a. faldende
børnetal og en tidligere og en nuværende
sygemelding. På landsplan ses yderligere
generelt et faldende børnetal.

986. Mødedatoer dette skoleår
987. Lukket punkt

Det drøftes hvorvidt der kan tænkes bedre
løsninger i forhold til vikardækning, såvel
pædagogisk, som økonomisk.

988. Bordet rundt
989. Punkter til kommende møder.
990. Eventuelt.

Ad. 983 Den nationale trivselsmåling er lovbestemt
og gennemføres en gang årligt blandt eleverne.
Resultaterne er kommet fra sidste skoleår.
Målingen er byttet op om 4 områder:
Social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration og
ro og orden.
Overordnet ses der en god progression i
resultaterne i målingen i forhold til elevernes
trivsel. I forhold til området ”elevernes
medbestemmelse”, ses der bl.a. en væsentlig
positiv udvikling.
Bestyrelsen opfordrer til at der kommunikeres
vedrørende målingen til klassernes forældre.
Ad. 984 Bestyrelsen oplever en positiv modtagelse
ved forældremøderne.
Vi skal være obs. på at få opdateret hjemmesiden,
så principperne er tilgængelige. Dette tages
Det skal besluttes i hvilket omfang bestyrelsen skal
deltage på forældremøder i kommende skoleår.
Ad. 985 Der orienteres kort om formål og indhold
med venskabsklasser:

At skabe stærke fællesskaber og en positiv
skolekultur på tværs af afdelingerne med
afsæt i trivsel og faglighed
At styrke relationer på tværs og skabe grobund
for nye venskaber
At opleve at være en del af noget større
At skabe tryghed i overgange i skoleforløbet
At de yngre børn føler sig mere trygge og de
ældre børn føler sig mere værdsatte
Alle venskabsklasser har aftalte aktiviteter i
opstarten og gennem skoleåret.
Ad. 986 Mødedatoer er sendt ud og der er forsøgt
taget hensyn til at alle kan deltage.
Ad. 987
Ad. 988 Der arbejdes på at få suppleanter til
bestyrelsen.
Opfordring til at forældremøder besluttes i bedre
tid, således at der kan tages højde for forældre kan
deltage i forhold til deres arbejde. Muligvis kan
forældremøder for kommende skoleår meldes ud i
uge 27.
Vi har slået et barselsvikariat op med start fra
oktober i Trine Liltorps stilling. Vi har samtaler i
indeværende uge.
Vi har åbnet op for at elever, der har
udgangstilladelse både må forlade skolen i 10 og
12-pausen.
Alle ansatte har gennemført førstehjælpskursus i
uge 27.
Vi har fået lavet lofter og belysning på b-skole
gangen. Der udføres yderligere på gangene i uge
42.
I AMG arbejdes der pt. på en beredskabsplan, som
alle medarbejdere skal have kendskab til og
efterfølgende skal der laves varslet og ikke varslet
brandøvelse.
Der gennemføres bl.a. måling af professionel
kapital blandt medarbejdere i efteråret.
Ad. 989
Kommende mødedatoer
Erfaringer med udgangstilladelse
Principper på hjemmesiden
Ad. 990

