SKOLEBESTYRELSEN VED
KORSHØJSKOLEN
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejderog elevrepræsentanterne samt skoleledelsen
indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde
Mandag den 27. april 2020
Kl. 19.00-21.00 på Google Meet
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Ekstra midler til personale og
kompetenceudvikling fra byrådet
3. Kvalitet i fjernundervisning 6.-9. klasse.
Årsprøver i 9. klasse.
4. 6. og 8. klasses lejrskoler aflyses. Skal de
erstattes næste skoleår, fx i efteråret?
5. Skal Korshøjskolen gennemføre nationale
test, når det ikke længere er obligatorisk?
6. Bordet rundt
7. Punkter til kommende møder.
8. Eventuelt.

Nr. 211
27/5, 22/6
Deltagende: Rene, Jan, Stine, Ana Claudia, Rikke,
Karin V., Karoline, NEB, BE, JK, HBA og KI

1. Godkendt
2. Midler der er sparet på
specialklasseområdet m.m. er nu tildelt
almenområdet og kan anvendes til
personale og kompetenceudvikling.
Korshøjskolen er tildelt omkring 843.269,
som tildeles af to omgange; en gang i år,
heraf de 316.226 og en gang i kommende
skoleår.
Vi har valgt at fastholde begge
børnehaveklasselederstillinger selvom vi
kun får en børnehaveklasse, øge med en
pædagogstilling på 32 timer i
SFO/indskoling og en lærer, der dels skal
være i specialklassen og dels i
mellemtrin/udskoling.
Stillingerne skal først forsøges besat i den
interne forflyttelsesrunde og hvis de ikke
besættes der, vil de blive opslået.
3. Vi er opmærksomme på at sikre den
fortsatte kvalitet i fjernundervisningen –
også fordi vi ved at der nu er tale om en
længere periode med fjernundervisning. Vi
har derfor besluttet at lærerne skal mødes
med elever via Google Meet dagligt. Det vil
være de primære lærere dvs. klassens
dansk- og matematiklærere, der mødes
med klassens elever. Øvrige faglærere vil
fortsat bidrage med lektier til klassen.
Forældre i bestyrelsen oplever, at en af de
største udfordringer kan være at få adgang
til de digitale platforme i fagene.
For at sikre deltagelse kan det være godt
at forældrene ved hvornår der er Google
Meet, for at sikre at deres barn deltager.
Forældre oplever også at elever selv
arrangerer Google Meet møder. Kan der
evt. arrangeres andre aktiviteter end de
traditionelle lektier? Fx i idræt cykle en tur.
Forældre oplever ikke at der er mange

lektier, men det kan være svært at vide om
alt bliver lavet.
Jim vil opfordre til at forældre kontakter
lærere, hvis der er noget der er brug for at
tale om i forhold til fjernundervisningen.
Vi går efter at lave en form for
standardisering, for at sikre kvalitet.
For 6. klasse vil skolen gerne at der laves
en skoledag på omkring 4 timer og for 7.-9.
klasse 5 timer.
4. Skolebestyrelsen ønsker at prioritere, hvis
det er muligt, at kommende 7. og 9. klasse
skal afsted i kommende skoleår. Det vil
være en betingelse for gennemførelse at
lejrskolen kan gennemføres inden jul.
5. Der er kommet ny lovgivning om nationale
test, hvilket betyder at testene er blevet
frivillige for Korshøjskolen.
Generelt ses der en stor sammenhæng
mellem resultater i nationale test og
resultater ved afgangsprøven.
Bestyrelsen bakker op om at fortsætte
med de nationale test i en kontekst, hvor
det være med til at kvalificere at
undervisningen tilrettelægges, så alle
elever bliver dygtigere. Desuden skal de
nationale test bruges til skolebestyrelsens
tilsyn med skolen.
6. Skole-hjem samtaler; vi går efter at
gennemføre samtaler i en form, der kan
tilgodese elever og forældre bedst.
Ledelsen har talt om en differentieret form
for de tre afdelinger og kommer med en
udmelding.
Skolen har fået en del henvendelser fra
forældre med børn, der har været plaget
af den hyppige håndvask. Retningslinjen
om håndvask hver anden time bortfalder.
Der vil stadigvæk være tale om en del
håndvask, men reglerne er justeret, så der
nu vil være tale om færre gange.
Eksamen er blevet aflyst og derfor vil den
sidste standpunktskarakter i udtræksfag
blive ophøjet til prøvekarakterer.
Derudover overføres
standpunktskaraktererne for de bundne

prøvefag også og ophøjes til
prøvekarakterer.
Vi er ved at have brugt de midler vi fik
tildelt til udearealer. Vi skal overveje om
det på et tidspunkt kan markeres.
Ros fra bestyrelsen for udeundervisningen.
Børnene kommer glade hjem og er glade
for at være ude.
Personalet oplever også at det går rigtig
godt med at være ude med eleverne og at
der er stor glæde ved at få undervisning
ude og færre konflikter. Udeskole kan
noget! Aktiviteter og bevægelse kan være
med til at elever i højere grad husker det
faglige stof.
7. Det vil være afgørende for mødets indhold
hvad meldingen omkring 10. maj vil være.

