
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 

indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 11. september 2017 

Kl. 19.00-21.00 

 

 

793. Godkendelse af referat  

 

794. Drøftelse af elev- og klassetalsprognoser – 

bilag vedlagt 

 

795. Høringssvar vedr. budget 2018-2021 – der 

fremlægges et forslag på mødet. 

Der findes et omfattende (og uforståeligt for 

mange) høringsmateriale på kommunens 

hjemmeside www.randers.dk. Søg på budget og 

gå ind på budget 2018-2021. 

 

796. Orientering og drøftelse vedr. 

økonomirapport – bilag vedlagt 

 

797. Drøftelse af trivselsundersøgelse – bilag 

vedlagt 

 

798. Indledende drøftelse vedr. trafikpolitik 

 

799.  Bordet rundt 

 

800. Punkter til kommende møder. 

 

801. Placering af næste møde. 

 

802. Eventuelt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr. 186 

11/9,11/10, 22/11, 18/1, 26/2, 13/3, 18/4, 31/5  

 

 
Til stede: Helle, Christian, Gorm, Betina, Karin, 
Bobby, KP, HBA, JK, MAB 
 
Ad 793. Godkendt. 
 
Ad 794. Faldende elevtal i Randers Kommune i den 
kommende årrække. For Korshøjskolen ca. 50 
elever de næste 5 år. Det kan på sigt blive 
vanskeligt at fastholde to spor på alle årgange. 
Drøftet og taget til efterretning. 
 
Ad 795. Vi forholder os alene til skoleområdet i 
høringssvaret til kommunens samlede budget. 
Forslaget til høringssvar godkendt.  
 
Ad 796. Budget gennemgået. Vi forventer et 
underskud. Vi begrænser vikarudgifterne ved kun 
at vikardække en-voksen-lektioner.  
SFO’en har af forvaltningen ikke fået lov til at 
afskedige/forflytte medarbejder for at reducere 
underskud.  
 
Ad 797. Kort gennemgang af rapportens 
hovedkonklusioner. Drøftelse.  
Gennemgang af Korshøjskolens placeringer. 
Drøftelse, bl.a. sammenhængen med vores fokus 
på elevfravær.  
På Korshøjskolen er der allerede arbejdet med de 
tilgrundliggende data, men nu er der lavet større 
sammenligninger.  
Drøftelse af formålet med og relevansen af så 
omfangsrigt bilag, bl.a. i forhold til 
skolebestyrelsens tilsynspligt.  
 
AD 798. Vi skal have udarbejdet en trafikpolitik. 
Forslag til indhold: ensretning, belægninger af 
fortov, kys & kør-bane, SFO og parkering, 
skolevejens risici – intet fortov.  
Bobby kontakter chef for Miljø og Teknik, Martin 
Toft, med henblik på udendørs belysning. Christian 
kontakter Martin Toft angående fortovenes 
tilstand.  
JK sender en mail rundt med henblik på input til 
trafikpolitikken, hvorefter et forslag skrives.  
 
Ad 799:  
Karin: Reklame for SB-valg i foråret. 
Christian: Hærværk på skolens område og i hallen 
bør have konsekvenser, f.eks. elever der løber på 
taget.  

http://www.randers.dk/


HBA: Åbent hus for kommende 0. klasser i oktober. 
JK: Initiativ i C-skolen vedr. elever, der gå i Brugsen 
Samarbejde med Ejendomsservice om nyt 
kantinekøkken i uge 7 og 8. Forespørgsel hos Frank 
om lån af halkøkken i uge 8. 
Gorm: BUPLs fyraftensmøde 
KP: Ledelsens deltagelse i forældremøder på 1., 4. 
og 7. årgang. (Temaer: Det gode skole/hjem-
samarbejde, elevfravær, velkomst til ny afdeling.)  
Trivselsdage i A-, B- og C-skole.  
Ansættelse af to medarbejdere: Peter Hesselholt i 
Karens stilling (bl.a. 9C og S3) fra Tirsdalens Skole. 
Nastasja Sørensen i LA’s barselsvikariat.  
 
Ad 800:  
1 ) Skolebestyrelsens mulighed for at udtale sig om 
skemaer. 
2) Håndhævelse af udgangsforbud 
3) Elevfravær 
 
Ad 801: Næste møde er onsdag den 11. oktober kl. 
19-21 
 

  

 


