
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, 

medarbejder- og elevrepræsentanterne samt 

skoleledelsen indkaldelse til ordinært 

bestyrelsesmøde 

 

Tirsdag den 24. september 2019 

Kl. 19.00-21.00 

 

991. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

992. Status på suppleringsvalg 

 

 

 

993.  Indledende drøftelse af princip om 

ansættelse (bilag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

994. Indledende drøftelse af princip om 

lejrskole, ekskursioner og skolerejser (bilag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

995.  Drøftelse af erfaringer med 

udgangstilladelsen  

 

 

996. Bordet rundt 

 

 

 

 

 

 

 

997. Punkter til kommende møder. 

 

998. Eventuelt.  

 

Nr. 204 

    

Næste møder: 28.okt. og 25.nov. 2019 

 
 
 
 
 
 
Ad. 991. Ingen kommentarer. 
 
Ad. 992. Hjertelig velkommen til Rikke som er ny i 
bestyrelsen, men kendt i området fra idræt m.m. Har børn i 
4.kl. og i 8.kl. 
 
Ad. 993. Jim beskrev nuværende proces for ansættelser, og 
der var tilslutning til at det er afsæt for revidering af 
princip. Forslag om man kan rykke tiden en uge tilbage for 
at få mere tid til sidst? Forslag om evt. test af personen 
blev vendt! Skal vi gøre mere ud af at tage referencer?  
Forslag om at supplere med en case var der enighed om. 
Bestyrelsen behøver ikke at godkende den enkelte plan for 
opslag og ansættelse, men godkender en grundskabelon. 
Deltagere i ansættelsen er 1-2 fra personale, ledelsen og 1-
2 fra skolebestyrelsen. 
 
Ad. 994. Vi ønsker fastholdt at det er en hensigt at man er 
afsted i 4-6-8kl., men gerne én gang i alle afd. der kan også 
være ønske om en enkelt overnatning i 2.kl. Der er enighed 
om at specialklasserne også skal have et tilbud, men måske 
kan det være 1 overnatning pr. år eller 2 overnatninger 
hvert andet år? Der er forslag om at 8.kl. skal have et fast 
beløb der evt. kan hedde 900-1000kr + mad! Ønske om at 
vi hører personalet!   OBS. på at der skal være klare 
begrundelser for brug af klassekassen og indsamlede 
midler! 
 
Ad. 995. Ordningen er stort set gået godt og de ting der har 
været er der taget hånd om 
 
Ad. 996. Lektier beskrives fremover i Mu, som findes via et 
link i AULA. Åbent Hus for kommende skolebørn d.29 og 
31.okt. kl.16-17. Ny procedure for gyldig kørekort. 
Brandøvelse på skolen 30.sept. Der skal laves 
kommunikationsstrategi i efteråret og Rene deltager i 
møde sammen med personalet. Karoline er med i Fælles 
elevråd i Randers, vi hører mere senere. 
 
 
Ad. 997. Ingen pt.    
 
Ad. 998.  
 
Ref. Hanne Breinhild.  



  

 


