
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 

indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 

 

Onsdag den 22. november 2017 

Kl. 19.00-21.00 

 

 

803. Godkendelse af referat  

 

804. Drøftelse og evt. forslag til vedtagelse af 

styrelsesvedtægter – bilag vedlagt 

 

805. Forslag til trafikpolitik til drøftelse. 

Forventes godkendt på næste møde – Bilag 

vedlagt 

 

806. Håndhævelse af udgangsforbud. 

Vurdering af omfang og lokale retningslinjer 

 

807. Elevfravær. Interne retningslinjer for 

skolens arbejde med elevfravær fremlægges og 

drøftes. Herefter tages stilling til hvorvidt 

bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at 

vedtage et princip desangående eller indarbejde 

det i de allerede eksisterende principper. Bilag 

vedlagt.  

 

808. Min Uddannelse. Årsplanlægning og 

elevplaner. Information og drøftelse.  

 

809. Skolebestyrelsesvalg jf. vedhæftede bilag 

fra ”Skole & Forældre”. 

 

810.  Bordet rundt 

 

811. Punkter til kommende møder. 

 

812. Placering af næste møde. 

 

813. Eventuelt.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nr. 187 

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

 

 
Tilstede: KP, Betina, HBA, Christian, MAB, Bobby, 
SW, JK, Karin, Gorm 
 
Ad 803. Godkendt 
 
Ad 804. Det forventes, at kommunalbestyrelsen 
snarest sender forslag til ny styrelsesvedtægt i 
høring.  
   Gennemgang af ændringer.  
   Høringssvar: Skal vi have forældrerepræsen-
tanter for 2 år fra specialklasserne i skolebestyrel-
sen? Fint at kunne invitere repræsentere lokalt 
erhvervs- og foreningsliv med i skolebestyrelsen. 
Fint, at andre ledelsesrepræsentanter kan deltage i 
skolebestyrelsesmøder. Fordel, at kunne holde 
forskudte valg. Det bemærkes, at 4 års valgperiode 
kan være en barriere for deltagelse. Det foreslås, 
at den nedsættes til 2, hvis der er lovhjemmel der-
til. Fint, at skolebestyrelsen får øget indflydelse på 
lejrskoler. Vi støtter et fælles elevråd. God ide med 
formalisering af fælles rådgivende organ.  
 
Ad 805. Drøftet. Forslag til ændringer noteret, og 
der udarbejdes en endelig trafikpolitik, som tages 
op på næste skolebestyrelsesmøde.  
 
Ad 806. Ingen problemer indtil nu i år. 
 
Ad 807. Retningslinje drøftet. Skolebestyrelsen 
ønsker ikke at vedtage særskilt princip for elev-
fravær, men lader der indgå i andre relevante 
principper, når disse opdateres.  
 
Ad 808. Punkt drøftet. MAB laver kort intro om 
MinUddannelse næste møde. 
 
Ad 809. Enighed om, at skolebestyrelsen skal spille 
en aktiv rolle i forbindelse med at skabe opmærk-
somhed om valget. Vi slår valget og fyraftensmøde 
med årsberetning sammen den 13.3.2018, kl. 
17:00. Arbejdsgruppe for strategi: Bobby og Gorm. 
De kommer med forslag til strategi i god tid inden 
næste skolebestyrelsesmøde.  
 
Ad 810.  
JK: Færre ødelagte elev-pc’er 
MAB: Karantæne fra hallen i pauserne pga. 
afføring i en skraldespand i hallen og efter et par 
tidligere episoder med urin i skraldespandene.  



HBA: A-skolen holder i den kommende tid 
julekoncerter, juleklip og Luciasang. 
Christian: Kraftcenter Korshøj er også styrkelse af 
Korshøjskolen. De er i færd med at skaffe penge til 
opkøb af marker til boldbaner. 
Karin: aflåsning af udendørstoiletter 14:50 en 
torsdag undrer. JK tager det op med Palle 
(Ejendomsservice).  
 
Ad 811:  
1) Kommende kvalitetsrapport og nye aftalemål 
2) Kommende reform af specialområdet  
3) Ny trivselsmåling i 2018 
4) Introduktion til MinUddannelse v/ MAB 
5) Godkendelse af endelig trafikpolitik 
6) Drøftelse af strategi op til skolebestyrelsesvalget 
v/ Gorm og Bobby 
 
Ad 812: Næste møde er 18.01. 
 
 

  

 


