
SKOLEBESTYRELSEN VED 
KORSHØJSKOLEN 
 
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 
og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 
indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 
 

Tirsdag den 25. september 2016 
Kl. 19.00-21.30 

 
 
724. Godkendelse af referat  
 
725. Aftalestyring i Randers Kommune – Bilag 
vedlagt 
 
726. Drøftelse af henvendelse til Randers 
Kommune vedr. finansiering af merforbrug på 
vidtgående specialundervisning– Bilag vedlagt 
 
727. Drøftelse af økonomirapport – Bilag 
vedlagt 
 
728. Udtalelse til ferieplan for skoleårene 17-18 
og 18-19. Bilag vedlagt.  
 
729. Orientering vedr. Kraftcenter Korshøj jf. 
budgetforliget  
 
730. Indledende drøftelse vedr. 
skolehjemsamarbejdet fremadrettet 
  
731. Bordet rundt 
 
732. Punkter til kommende møder. 
 
733.  Drøftelse af placering af næste møde. 
 
734. Eventuelt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 179 
 25/10, 7/12, 26/1, 27/2, 28/3, 26/4, 18/5, 15/6.   
 
Afbud: Helle, Christian, Malene, Emilie, Jim 
Bobby? 
 
724. Godkendt 
 
725. Der er lavet en 1 årig ramme for aftale mål 
og kvalitetsrapporter, så de falder samme år i 
fremtiden. Bestyrelsen tager det til efterretning 
og ser det som en god ide. 
 
726. Pt. fokus på inklusion som et fælles 
indsatsområde i Randers. Korshøj har også 
dette fokus med et Pæd. Møde 24.nov. 
 
727. Ledelsen har via Nem økonomi, fået et godt 
redskab til opfølgning på personaleudgifter.  
Økonomirapport med kommentarer taget til 
efterretning. 
 
728. Sagen drøftet. Ingen entydige forslag! 
 
729. Gennemgang af nyt muligt projekt om 
udvidelse af hallens muligheder. Der inviteres til 
orienterende møde senere. 
 
730. Skal der åbnes op for muligheden med at 
differentiere antallet af forældresamtaler/møder 
på klasserne? Karin og Bettina mener det er 
meget vigtigt at fastholde en snak, også når det 
går godt! Det sikrer forældrenes føling med 
skolen. Placeringen af møderne på året kan også 
diskuteres, efter hvad man vil med dem? Emnet 
tages op igen efter jul.  
 
731. Skolen arbejder med konflikthåndtering pt. 
efter en del udad reagerenede elever har fyldt 
meget.  
Forespørgsel om der er nyt om P-pladser ved 
indskolingen. Men nej det er der ikke. 
Beskrivelse af Motionsdage på højt niveau. 
Hvordan kan man som forældre følge op på 
lektier, hvis de ikke skrives nogen steder? 
 
732. Kommende punkter: Åben skole. Elever 
der forlader skolen? Hvilken mad ønsker vi at 
eleverne indtager? 
 
733. Næste møde starter kl. 18 med spisning. Der 
kommer en konsulent Birgit, der vil inspirere 
ifht. emnet: Åben skole! 
 
734. Intet.  

  
 


