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Tilstede: Betina, Karin, Gorm, Christian, SW, MAB og KP. 

 
Ad 773. Godkendt 
 
Ad 774. Bilaget gennemgået og nedenstående temaer drøftet: 

 Styring og økonomi på inklusionsområdet. 

 Udfordringer i.f.m. den aktuelle situation, hvor der 
er meget få inklusionsressourcer til rådighed 
samtidig med, at vi helst skal have udviklet vores 
egne indsatser for at nedsætte antallet af børn, som 
skal visiteres. 

 Elever som visiteres fra førskoleområdet, 
privatskoler og tilflyttere fra andre kommuner. 

Ad 775. Bilaget gennemgået og drøftet. Der afsendes i lighed 
med MED-udvalget ikke høringssvar, da bestyrelsen ikke kan 
vurdere, hvor vidt der er tale om dårligere kvalitet indenfor 
det vidtgående område som helhed. 
Til gengæld drøftede vi en række problemstillinger vedr. mål 
og indhold af de vidtgående tilbud eksempelvis: 
visitationsprocessen, tildeling af ressourcer til elevaktiviteter 
og undervisningsmaterialer, opdeling i kategorier af tilbud og 
begrebet primær henvisningsårsag m.m. 
 
Ad 776. KP orienterede om processen og problemstillinger 
bl.a. på baggrund af lærere som fortsætter med deres klasser i 
en ny afdeling grundet inklusionshensyn og, at KH’ afløser som 
matematiklærer skal findes. Bortset fra det sker 
planlægningen, som den skal. 
 
Ad 777. Udskudt til næste møde, hvor vi håber at data er 
registreret i ministeriet. 
 
Ad. 778. forbruget passer fornuftigt i.f.t. tidspunkt. 
Ressourcen til førskolegruppen fremgår endnu ikke. 
 
Ad 779. MAB fortæller at prøver og lejrskoler er afviklet på en 
god måde. SW nævner udfordringen med lejrskoler for 
specialklasserne. Der skal ansættes afløser for Gorm i 
Korshøjhallen. Der kommer belysning på multibanen. 
Processen med Kraftcenter Korshøj ”kører” som den skal. 
Yderligere skiftligt input fra skolen ønskes – hurtigt. Karin 
berettede om dialogmødet fælles for bestyrelser for hele 
børneområdet med temaet ”sprog”. 
 
Ad 780. Jf. pkt. 777. 
 
Ad 781. Dato fastholdes, men mødet påbegyndes kl. 18 
grundet sommerfrokost. 
 
Ad. 782. Intet. 

  

 


