SKOLEBESTYRELSEN VED
KORSHØJSKOLEN
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejderog elevrepræsentanterne samt skoleledelsen
indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde
Onsdag den 27. maj 2020
Kl. 19.00-20.30 på Google Meet
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Hvordan er genåbningen for 6.-9. klasse
oplevet?
3. Fastholdelse af 2 klasser på kommende 4.
årgang trods forventet lavt elevtal
4. Bordet rundt
5. Punkter til kommende møder.
6. Eventuelt.

Nr. 212
22/6
Fremmødte: Rene, Jan, Stine, Ana Claudia,
Karin V., Malene, Karoline, NEB, BE, JK, HBA og KI
1. Godkendt
2. Dejligt for elever at komme i gang, både i
forhold til at være fælles om det faglige,
men i høj grad også det sociale.
Vigtigt og godt igen at komme tilbage til
igen at have en god struktur på
skoledagen.
Efter 9. klasse har fået deres karakterer d.
15.6 vil der komme en reduktion i deres
timetal.
Alle klasser mødes hver dag udenfor om
morgenen og det oplever vi er med til at
give en god start. Enkelte klasser er ikke i
deres eget klasselokale pga. de gældende
retningslinjer for afstand. I de få tilfælde
har vi fundet andre gode løsninger, som
festsal og musiklokale
Vi oplever generelt, at det fungerer rigtig
godt at alle elever og personaler igen er
afsted og at alle er med til at se
muligheder i det vi står i.
3. Vi har, trods elevtal, valgt fremadrettet at
fastholde to klasser på 4. årgang, for at
understøtte den fortsatte læring og trivsel.
4. Renoveringen af skolen er gået i gang. Lige
nu er der startet op på håndværk og
design lokaler og på fløj 1 sammenlægges
2 mindre lokaler til et lokale, hvor der vil
kunne være en hel klasse. Efterfølgende
etableres der toiletter på fløjene og
fællesrum på fløjene. Der skal også
renoveres i natur/teknologi.
Vi har købt borde, stole og skabe til
udskoling. Der er også bestilt opbevaring
til elever i udskoling, opslagstavler og
whiteboards.

Vi vil også på sigt investere i garderober til
indskoling og inventar til gangarealer i
afdelingerne.
Vi har også valgt at prioritere ekstra
lejrskoler i kommende skoleår, som
erstatning for dem der er blevet aflyst her i
foråret.
I kommende skoleår opretter vi
fodboldlinje for 5.-9. klasse.
Vi skal overveje om det på sigt også kan
være muligt at etablere en håndboldlinje,
fordi vi ser vi også har en elevgruppe til
det. JK og Rene arbejder videre med ideen.
Vi har ansat en lærer, Merete Nielsen, fra
1.8. som skal være i vores specialklasse og
vores udskoling. Merete kommer fra
Bjerregrav Skole med erfaring fra både
almenklasser og specialklasser.
Fremover vil der igen blive ansat en
pædagog pr. klasse
5. Der kommer et forslag om en ny
tildelingsmodel til skolerne, som skal ud i
høring i skolebestyrelsen på kommende
møde.
6. Vi påtænker, at der muligvis kan laves
klassevis afslutning for 9. klasserne ved
skoleårets afslutning. Vi afventer de
gældende retningslinjer på det tidspunkt.
Forslag om at elever i udskolingen holder
flere pauser ude fremadrettet, da elever
oplever at være mere sociale i pauser,
hvor de er ude.

