SKOLEBESTYRELSEN VED
KORSHØJSKOLEN
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejderog elevrepræsentanterne samt skoleledelsen
indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde
Onsdag den 29. januar 2020
Kl. 19.00-21.00
1016. Godkendelse af referat fra sidste møde
1017. Udtalelse om kvalitetsrapport. Bilag
kommer senere.
1018. Godkendelse af kommunikationsstrategi
(bilag)
1019. Godkendelse af budget. (Bilag kommer
senere).
a. Orientering om, hvordan vi får bevilget
vores økonomi fra kommunen
b. Gennemgang og drøftelse af budget
c. Godkendelse af budget
1020. Princip om mobilfri skoledag. Drøftelse,
evt. revidering.
1021. Videre drøftelse af en
”skolebestyrelsesdag”.
1022. Bordet rundt
1023. Punkter til kommende møder.

Nr. 207
24/2, 30/3, 27/4, 27/5, 22/6
Fremmødte: Jan, Stine, Ana Claudia, Karoline, BE,
NEB, HBA, JK og KI

Ad. 1016 Godkendt
Ad. 1017 JK orienterer i hovedtræk om rapportens
indhold. Generel placerer skolen sig godt i forhold
til de øvrige folkeskoler og i forhold til
landsgennemsnittet.
Vi er opsatte på at tiltrække flere elever fra
skoledistriktet og gøre os mere synlige.
Ad. 1018 Godkendt
Ad. 1019 Godkendt. Der sendes en elektronisk
udgave af budgettet ud til bestyrelsen.
Udover den samlede bevilling til skolen, forventes
det at skolen modtager en bevilling på omkring
500.000 til elevernes fysiske undervisningsmiljø.
Ad. 1020 Ingen ændringer
Ad. 1021 Udsættes til kommende møde
Ad. 1022 Vi har anvendt de bevilgede midler i
afdelingerne til udeområderne. Etableringen er
stadigvæk undervejs og afsluttes gennem de
kommende uger og markeres med en form for
åbning.

1024. Eventuelt.
Der er pt. tilmeldt 26 børn til førskolen.
Gulv og lys i gymnastiksal er udskiftet og gulvet i
festsalen slibes og lakeres i uge 7.
I uge 7 udskiftes lys i klasselokaler. Midlerne
kommer fra energipuljen.
En del af politikerne i skole og uddannelsesudvalget
har været på en kort rundtur på alle skolerne.
Udvalget besøgte Korshøjskolen d. 28.1.20.
Ditte Eriksen er gravid og går på barsel i marts og
der er derfor slået et barselsvikariat op.
Skolen arbejder på en ”Åben Skole” eftermiddag i
foråret for forældre med afsæt i ”De fantastiske
fire”.

Trine Liltorp forventes tilbage fra barsel til 1.12.20
Kristian Andersen er blevet ansat som pædagog i
undervisning og SFO i stedet for Anette.
Vi arbejder fortsat med at få asfalteret
parkeringspladsen.
9. klasse har lige haft terminsprøve.
Der er obs på brug af elevtoiletter.
Ad. 1023
 Punkt 1021,
 Undervisningmiljøundersøgelsen, der skal
laves en handleplan og elevrådet skal også
involveres,
 timefordelingsplanen.
Ad. 1024

