
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 

indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 

 

Torsdag den 18. januar 2018 

Kl. 19.00-21.00 

 

 

814. Godkendelse af referat  

 

815. Godkendelse af forslag trafikpolitik – 

bilag vedlagt 

 

816. Introduktion af ”Min Uddannelse” 

herunder elevplansdelen ved Morten. 

 

817. Aftalemål 2018-2020 mellem Randers 

Kommune og Korshøjskolen – Bilag vedlagt 

 

818. Kvalitetsrapport Randers Kommune 

eventuelt afvigelse af høringssvar – bilag 

vedlagt 

 

819. Udvalget har behandlet den udendørs 

belysning på Korshøjskolen på årets første 

møde og har sendt beslutningen i høring i 

skolebestyrelsen – bilag vedlagt 

 

820. Drøftelse og eventuel udtalelse vedr. 

Randers Kommunes Udviklingsplan – Bilag 

vedlagt  

 

821. Strategi vedr. det kommende 

skolebestyrelsesvalg ved Bobby og Gorm 

 

822.  Bordet rundt 

 

823. Punkter til kommende møder. 

 

824. Placering af næste møde. 

 

825. Eventuelt.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nr. 188 

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

 

Til stede: Gorm Vestergaard, Karin Vestergaard, 
Bobby Croshaw, Sille Wasehuus, Morten Brøndum, 
Hanne Breinhild, Karl-Johan Pedersen, Jim Knudsen 
 
Ad 814 Godkendt 
 
Ad 815  
 
Ad 816 Morten orienterede om MinUddannelse. 
Personalet er på vej mod en mere 
mulighedsorienteret indstilling til værktøjet.  
 
Ad 817 Tidsplan for arbejdet for kvalitetsrapport 
og aftalemålene gennemgået samt 
sammenhængen mellem dem. Ledelsen 
udarbejder forslag til nye aftalemål.  
 
Ad 818 Randers Kommune har som helhed ikke 
nået Folkeskolereformens faglige målsætninger. Vi 
præsterer under landsgennemsnit i de fleste 
tabeller. Dog er der små forbedringer nogle steder. 
I forhold til de socioøkonomiske nøgletal præsterer 
vi som forventet.  
Lokalt på Korshøjskolen ligger vi fagligt lavt i 
forhold til de andre skoler i kommunen. Vi fritager 
dog meget få elever til prøverne, hvilket ikke 
fremgår af rapporten. Sidste års inklusionssucces 
på 9. årgang afspejler sig bl.a. i lave 
prøvekarakterer. Sammenhængen mellem 
segregeringsprocenten og tildelingsmodellen for 
specialundervisning bør også kommenteres. Trods 
insignifikante ændringer bruges disse som 
styringsparameter. Det er problematisk. 
Elevtilgang- og frafald i en klasse afspejles ikke i 
udviklingen i resultaterne i nationale test. I 
opfyldelsen af faglige målsætninger angives blot 
om målene er nået eller ej, ikke i hvor høj eller lille 
grad. Tabellen om andelen skoledistriktets elever, 
der går på Korshøjskolen, i forhold til begrebet 
folkeskole er tankevækkende. Vi gør i forvejen en 
indsats i overgangen fra dagtilbud til førskole-
gruppen.  
Vi bruger i forvejen dataene til at forbedre vores 
praksis. I fx fagudvalgene analyseres tenderne i 
nationale test og der besluttes fælles tiltag.  
 
Gorm, MAB og ledelsen udarbejder høringssvar, 
evt. fælles med MED-udvalget.  
 
Ad 819 Det er godt, at belysningen langt om længe 
bliver ordnet. Det fremstår imidlertid, som om 



Randers Netavis ønsker polemik frem for fakta og 
nuanceringer. Gorm afviste derfor at stille op til 
interview. 
 
Det er tankevækkende, at forældre på Facebook 
kan sætte politikere og forvaltningsenheder i sving, 
når ledelsens henvendelser i to år ikke har givet 
positivt resultater, og når det ikke sker på 
baggrund af nye oplysninger i sagen.  
 
Ad 820 Bilag om opfølgning på skoleudbygnings-
plan og ny skolestruktur fra juli 2016 uddelt. Vi har 
af egen lomme ændret lokalefordelingen, så 
oversigten er behæftet med fejl. Den skal derfor 
ajourføres, før vi kan tage stilling.  
 
Bestyrelsen mener, at følgende forhold bør indgå i 
udbygningsplanen: 

- Indvendige døre, gulvbelægninger og lofter 
trænger til fornyelse.  

- Børnehaven bør helt fjernes fra gymnastik-
salen. 

- En del af taget bør renoveres.  
- Da musiklokalet optager et af de angivne 

SFO-lokaler, vil der fremover være behov 
for pavillonen eller et alternativ.  

- Der er behov for et sammenhængende 
område for H/D og billedkunst.  

- Gymnastiksalen og store dele af 
badefaciliteterne er nedslidte og tæt på 
ubrugelige. 

- Kantinekøkkenet skal renoveres på 
baggrund af påbud fra Fødevarestyrelsen. 
Vi mangler tilbagemelding fra 
Ejendomsservice. 

- Skolekøkkenet skal renoveres/udvides. 
- Der er i forslaget ikke lokaler nok på fløj 1 

til tre specialklasser og en tosporet almen 
udskoling. 

-  
Bestyrelsesmedlemmerne skriver til ledelsen, hvis 
de har flere forslag. Frist torsdag den 26. januar 
2018 kl. 12. Ledelsen udarbejder derefter 
høringssvar.   
 
Da udbygningsplanen er behæftet med fejl, kan vi 
ikke vurdere økonomien. Belysningen (jf. pkt. 819) 
skal laves, men Korshøjskolen er en gammel og 
nedslidt skole, som skal renoveres for 6,7 mio. 
kroner. Vi er derfor bekymret for at økonomien i 
forvejen ikke rækker. Derfor ønsker vi en 
særbevilling til belysningen.  
 
Ad 821 Den 13. marts er der orientering til 
forældre om årsberetning og SB-arbejdet. Der 



tages afsæt i tre foldere på Skole og Forældres 
hjemmeside. Opfordring til alle medlemmer om at 
italesætte mødet/valget og finde kandidater. 
Gerne fem kandidater til valget. Gerne indvalgt én 
fra hver afdeling plus en ekstra.  
 
Ad 822 HBA: 30 januar ved vi, om vi får to 0. 
klasser næste år. Det er vi pt. ret sikre på.  
 
MAB: Har forespurgt om sponsorat fra Harridslevs 
Venner til C-skolens Prom. Gorm rykker. 
 
JK: Der arbejdes på, at forældre kan leje elevskabe 
med strøm på Fløj 1. Kommunikationsafdelingen vil 
i foråret lave en artikel om S3, vores praktikklasse 
for 10. årgangs specialklasseelever.  
 
Gorm: status om Kraftcenter Korshøjs 
 
Ad 823: Voldspolitik (Bobby) 
Udvikling af specialområdet 
Godkendelse af budget 2018 
 
Ad 824 dato og tidspunkt fastholdes 
 
Ad 825 intet 

  

 


