
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 

indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 22. juni 2020 

Kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 

 

Vi holder afstand efter gældende 

retningslinjer 

 

Der vil, traditionen tro, blive serveret et let 

traktement 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

2. Gennemgang af forslag til ny tildelingsmodel 

(se bilag) og udarbejdelse af høringssvar  

 

3. Mulighed for udtalelse om skemaer (bilag) 

 

4. Deltagelse i forældremøder efter 

sommerferien. Skal der udarbejdes et nyt PP-

show? Særlige temaer? 

 

5. Fastsættelse af næste skoleårs møder. 

 

6. Nye retningslinjer for skolerne fra 1. august 

2020 (bilag)  

   
7. Bordet rundt 

 

8. Punkter til kommende møder. 

 

9. Eventuelt.  
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Fremmødte: Rene, Jan, Stine, Rikke, Karin V., 
Malene, Karoline, NEB, BE, JK, HBA og KI 
 

1. Godkendt 
 

2. Vores oplevelse er at den fremtidige 
tildelingsmodel i højere grad tager højde 
for og afspejler den elevgruppe, som vi har 
på skolen. 
Vi kan være bekymret for de konsekvenser 
det får for de skoler, der står for en kraftig 
nedregulering. 
 
Det er vigtigt at der varsles i god tid i 
forhold til fremtidige reguleringer, så det 
ikke får drastiske konsekvenser for den 
enkelte skole. Argumentet for dette 
skyldes at der kan ske forskydninger, som 
kan være svære at planlægge efter. 
Bestyrelsen er interesseret i at se de 48 
faktorer der bl.a. tildeles efter. 
 

3. En del af skemalægningen har været 
bundet op på beslutningen om at vi har 
prioritereret at 3 lærere skal varetage 
undervisningen i håndværk og design for 2 
klasser/en årgang samtidig. 
 
En anden faktor der har været styrende er, 
at det fra kommunalt plan fortsat er 
besluttet at indskolingens ”korte dage” er 
torsdag og fredag, hvilket er med til at 
styre fordelingen af personalets timer i 
indskolingen.  

 
4. Stine og Rene arbejder videre med et 

forslag til indhold i en PowerPoint med 
udgangspunkt i bl.a. årsberetningen. 
Jim skriver datoer ud til bestyrelsen for 
deltagelse i forældremøder. 
 

5. Ønsker om placering af møder; Mandag og 
tirsdage er gode mødedage, gerne i lige 
uger. Gerne primært tirsdage. 
Jim melder ud med forslag til kommende 
møder.  

 
6. Der gælder fortsat retningslinjer, hvor 

afstandskravet om 1 meter gør sig 
gældende. Der kan kun fraviges fra reglen, 



hvis undervisningen ellers ikke kan 
gennemføres. 
Pauser og frikvarterer bør så vidt muligt 
holdes klassevis og gerne forskudte. 
Vi tager de nye retningslinjer op med 
MED-udvalget. 
 
Der anbefales fortsat hyppig håndhygiejne 
bl.a. i forbindelse med til og fra skole. 

 
7. Vi laver en ”god sommer”- video i denne 

uge. 
 
Karoline takker for 3 år i bestyrelsen. 
 
Vi er undervejs med at oprette en 
håndboldlinje for kommende skoleår med 
morgentræning om onsdagen. 
 
Vi har ansat en ny pædagog i en fast 
stilling, således at der er en pædagog pr. 
klasse i indskolingen.  
 
God sommer fra Bestyrelsen 

 
 
 
 

  

 


