
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 

indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 

 

Torsdag den 1. september 2016 

Kl. 20.00-21.30 

 

 

712. Godkendelse af referat  

 

713. Tur til legeplads og gårde, hvor ny 

indretning er ved at være på plads. I samme 

omgang kigger vi på udfordringen med 

manglende plads til at bringe og afhente børn 

og parkering.  

 

714. Orientering fra møde mellem 

repræsentanter for skolebestyrelserne i 

kommunen.  

 

715. Information vedr. skoleårets planlægning. 

 

716. Orientering om forsøgsordning for brug af 

mobiltelefoner for 6.- 9. kl. – bilag vedlagt. 

 

717. Indledende samtale om ”Den åbne skole”. 

Randers kommune ansætter en konsulent på 

fuld tid til at understøtte og kvalificere arbejdet 

på skolerne herunder bestyrelsens arbejde med 

principper – bilag i elektronisk udgave. Overvej 

udprintning.  

 

718. Kommunens evaluering af skoledagens 

længde – bilag vedlagt 

 

719. Interne retningslinjer for afkortning af 

skoledagen. Vi har to obligatoriske dage hvor 

skoledagen er afkortet (sidste dag inden jul og 

sommerferien). I løbet af skoleåret opstår der 

yderligere behov ved særlige skoledage som 

eksempelvis idrætsdage, ekskursioner o.a. Efter 

aftale med jer ønsker skoleledelsen kompetence 

til at tage stilling til dette i særlige tilfælde. På 

det efterfølgende bestyrelsesmøde redegør vi 

for hvorfor og hvor ofte.  

 

720. Bordet rundt 

 

721. Punkter til kommende møder. 

 

722.  Drøftelse af placering af næste møde. 

 

Nr. 178 

 1/9, 26/9, 25/10, 7/12, 26/1, 27/2, 28/3, 26/4, 18/5, 

15/6.   

 

Til stede: Helle, Karin, Betina, Bobby, MAB, KP, 

JK, HBA 

 

Ad 712 referat godkendt 

 

Ad 713 God tur! 

 

Ad 714   Ingen tilstedeværende har deltaget. 

Punktet udskydes. 

 

Ad 715   Orientering givet. LA på barsel ved 

juletid.  

 

Ad 716   Orientering givet. Ordningen er et forsøg, 

som evalueres snart. Skal ordningen udvides til alle 

årgange? Hvordan kan ordningen harmonere med 

brug af IT i undervisningen? 

 

Ad 717   Indledende drøftelse. Vi skal have sat en 

proces i gang, hvor vi laver et princip for området. 

Vi afventer dog udspil fra kommunen, inden vi går 

i gang.  

 

Ad 718   Vi skal dokumentere over for kommunen, 

hvordan den afkortede skoledag udmønter sig i 

flere to-voksen-timer. Senere skal vi dokumentere, 

hvordan afkortningen har betydet øget 

differentiering af undervisningen m.m.  

 

Ad 719   Bestyrelsen ser velvilligt på, at ledelsen 

ind imellem afkorter/forlænger skoledagen i 

forbindelse med alternative dage. Kompetencen 

ligger dog hos ledelsen.  

 

Ad 720   Bobby: Bliver forældrerepræsentanterne 

kontaktet/omtalt/kritiseret af andre forældre? Kort 

drøftelse. 

 

HBA: Ny lærer godt modtaget på forældremøde.  

 

Karin: SFO-rengøring: Det sejlede med vand i 

forbindelse med gulvvask. Sikkerhedsrisiko. 

Rengøringsfolkene er set feje en gulvmåtte!  

 

MAB:  

1) Grøn Tur i C-skolen i Ahl. God tur. 

2) Malene 9B formand og Simon 7B 

næstformand i elevråd. Skal inviteres til 

SB-møder. 

3) Skolefodbold på næste torsdag. 

4) Schools on the run: Lokale sponsorer til T-

shirts til udskolingen. Opfordring. 

 

KP:  



 

723. Eventuelt. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Fællesmøde for skoleledere og TR. Måske 

begyndelse på godt samarbejde mellem 

kommune og lærerforening. 

2) 2 AT-påbud om psykisk arbejdsmiljø (høje 

følelsesmæssige krav og psykisk 

førstehjælp) samt 1 vejledning. Orientering 

givet.  

3) Datoer for dialogmøder: 24.11 2016 kl. 17-

20 på Tirsdalens Skole og 10.05 2017 og 

05.11 2017. 

4) Årsberetning indsendt til forvaltning.  

 

Betina: Hvad er baggrunden for, at 

konfirmationsforberedelsen ligger om 

eftermiddagen? Præsters ønske.  

 

 

  

 


