
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 

indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 25. november 2019 

Kl. 19.00-21.00 

 

1009. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

1010. Drøftelse og godkendelse af 

lejrskoleprincip (bilag) 

 

1011. Drøftelse af kommunikationsstrategi 

(bilag) 

 

1012. Skolebestyrelsens arbejde: Hvad laver vi 

i løbet af året (vi er mange nye). Er der noget vi 

skal gøre anderledes i forhold til sidste år?  

Hvordan vil vi være synlige? Hvad gør andre 

bestyrelser/skoler godt?  Hvordan får vi mere 

forældreinvolvering? 

 

1013. Bordet rundt 

 

1014. Punkter til kommende møder. 

 

1015. Eventuelt.  
 
 
 
 
 

 

Nr. 206 

    

29/1, 24/2, 30/3, 27/4, 27/5, 22/6 

 
Tilstede: René, Rikke, Ana Claudia, Stine, Karoline, 
BE, NEB, HBA, JK, KI 
 
Ad. 1009 Godkendt 
 
Ad. 1010 Godkendt 
 
Ad. 1011 Det er vigtigt at skolens slogan hænger 
godt sammen med vores profil og samtidig skiller 
sig ud. Det kan virke godt med en sætning fremfor 
alene værdiord.  
Skal vi have formuleret hvad vi gerne vil med 
skolen og den strategi vi har lagt – fx kriterier for 
hvad vi gerne vil opnå eller arbejde hen i mod. 
Skal vi lave en video, der profilerer skolen? 
Skal vi lave små videoer, der viser dele af skolen? 
Humor kan være et godt og vigtigt redskab i 
formidlingen. Opslag må gerne få følelser i spil. 
Der er enighed om videoer kan være en vej at gå 
Bestyrelsen vil gerne lægge vægt på at der er ro til 
læring og høj faglighed. 
 
Ad. 1012 Hvad skal bestyrelsens rolle være i det 
fremadrettede arbejde?  
Bestyrelsen vil koble sig på de eksisterende 
aktiviteter i skolen. 
Hvordan kan bestyrelsen stå stærkere i 
samhørighed med forældre? 
Forslag om en dag som bestyrelsen står for. 
 
Ad. 1013 Politikerne har besluttet at lave en 
ordblindestrategi for hele kommunen. 
Strategien forventes i høring i starten af det nye år. 
Arbejdet med renovering er desværre udskudt pga. 
opsigelser i Ejendomsservice – processen 
genoptages i februar. 
Vi får lavet nyt gulv i gymnastiksalen i den 
nærmeste fremtid – tidspunktet er endnu ikke 
fastsat endeligt. Lyset i salen skiftes også ud. 
Gulvet i festsalen blive slebet og lakeret. 
Elevrådet har haft møde. Karoline taler nærmere 
med Jim om de konkret ønsker og forslag.  
Det seneste fælles elevrådsmøde for alle elevråd i 
Randers er desværre blevet aflyst. 
Der er startet julekor op i dag med 56 elever – 
eleverne er fra både indskoling, mellemtrin og 
udskoling. 
Vi har indsamlet ønsker fra afdelingerne i forhold 
til udearealer. Vi er undervejs med at bestille hjem 



og det forventes at vi er færdige med at etablere 
omkring sen vinter/tidlig forår. 
 
Ad. 1014 
Godkendelse af kommunikationsstrategi 
Mobilpolitik 
Muligvis høringssvar 
Bestyrelsesskoledag 
Godkende/drøfte budget 
Status på arbejdet med tildelingsmodellen 
 
Ad. 1015 

  

 


