
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 

indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 27. februar 2017 

Kl. 18.30 – 21.00 

  

 

744. Godkendelse af referat. 

 

745. Regnskab 2016 – Bilag vedlagt 

 

746. Budgetforslag 2017 herunder budget for 

elevaktiviteter og undervisningsmidler. MED-

udvalget udtaler sig til budgettet på mødet den 

2. marts – bilag vedlagt.  

 

747. Drøftelse af ansøgninger om afkortning af 

skoledagen -  bilag udsendes til bestyrelsen 

fredag.  

 

748. Skolebestyrelsens årsberetning. 

Mødeindkaldelse, form og indhold, dato og 

tidspunkt. Husk efterårets SKB-valg.  

 

749. Udarbejdelse af forslag til princip for 

”Åben Skole”. Se materiale uddelt på mødet 

den 7. december 2016 herunder forslag til 

skabelon – overvej indhold.  

 

750. Bordet rundt 

 

751. Punkter til kommende møde. 

 

752.  Drøftelse af placering af næste møde. 

 

753. Eventuelt. 

 

 

Lukket møde 

754. Personalenyt herunder ansættelse og 

afsked 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Til stede: Bobby, KP, Karin, HBA, JK, Sille, 

MAB, Marlene 9B, Marie 9B, Helle 

 

Ad 744.  Referat godkendt 

 

Ad 745. Gennemgået af JK og HBA 

Førskolegruppen i år 39 børn.  

 

Ad 746. Godkendt. 

 

Skolebestyrelsen er betænkelig ved, hvor få midler 

der er tilbage at brug pga centrale besparelser. På 

de fælles skolebestyrelser opfordres Gorm til at 

drøfte og udtrykke bekymring for de centrale 

besparelser.  

 

Skal vi fremadrettet satse på udskolingen for at 

holde på eleverne, herunder valgfag, lejrskoler 

m.m.?  

 

Kantinen giver samlet set et underskud på ca. 

75.000 kr. Kantinens fremtid bør evt. drøftes på et 

senere temamøde.  

 

Der fremkom et ønske om at investere i 

skolemøbler pga. lang skoledag og nedslidte 

møbler.  

 

BYOD (Bring your own device) bør evt. tages op 

senere møde på et særskilt pkkt. 

 

Da MED-udvalget først udtaler sig om budgettet 

efter dette møde, har skolebestyrelsen tillid til, at 

ledelsen og MED-udvalget kan foretage evt. 

ændringer.   

 

Ad. 747. Gennemgang af regelgrundlaget og 

formål. Det er ikke sikkert, at der er lige så mange 

holddelingstimer og inklusionsressourcer til 

klasserne som i år pga. visitering af elever til 

vidtgående specialundervisning. Det kan have 

betydning for, om en klasse søger om afkortning af 

skoledag/to-lærertimer. Der er frist for ansøgning 

til forvaltningen medio marts. Drøftelse af 

udfordring ved at have forskellige 

skoledagslængder i to parallelklasser.  

Det er ok, at KP taler med 5.a’s team igen. 

Skolebestyrelsen godkender ansøgning om 

afkortning af skoledage.  

 

Ad 748. Årsberetning flyttes til næste møde. 28/3.  

 

Ad 749. Ark om princip for åben skole uddelt.  



 Tilbagemelding fra skolebestyrelsen skrives 

efterfølgende ind i et konkret forslag til princip om 

åben skole. HBA tog notater. 

Det forslås, at organiseringen sker i 

afdelingerne/teamene.  

 

Ad 750.  

Orientering om førskolegruppen (HBA) 

Orientering om turboforløb (JK) 

Udendørsbelysning drøftet. Forslag om at orientere 

på forældreintra om udfordringen.  

Skal kegler på P-pladsen fjernes og området tegnes 

op?  

Parkering i SFOen: Forvaltningen skød det til 

hjørne. Vi må dog gerne selv bekoste det. Det har 

skolen ikke råd til.  

Orientering om APV og efterarbejdet.  

Orientering om national trivselsmåling.  

Orientering om efteruddannelse i brug af nationale 

test. 

 

Ad 751.  

Årsberetning 

Forslag Princip om åben skole 

Trivselsmålingen 

Skoleårets planlægning 

 

Ad 752 

Tirsdag den 28. marts kl. 19:00 

 

Ad 753 

 

  

 


