
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, 

medarbejder- og 

elevrepræsentanterne samt 

skoleledelsen indkaldelse til 

ordinært bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 26. februar 2018 

Kl. 19.00-21.00 

 

826. Godkendelse af referat  

 

827. Drøftelse af regnskab 2017 

og overførsel til 2018. Bilag er 

forlods udsendt på intra. 

 

828. Afrapportering vedr. 

indsatsområder 2017. Bilag 

udsendes senere eller uddeles på 

mødet.  

 

829. Indsatsområder 2018-2020. 

Bilag udsendes senere eller 

uddeles på mødet.  

 

830. Godkendelse af skolens 

budget for 2018. Bilag vedlagt.  

 

831. Skolebestyrelsesvalget 

herunder evaluering af valg- og 

årsmødet.  

 

832. Drøftelse vedr. udviklingen 

af specialområdet i Randers 

Kommune. Bilag vedlagt.  

 

833.  Bordet rundt 

 

834. Punkter til kommende 

møder. 

 

835. Placering af næste møde. 

 

836. Eventuelt.  
 
 
 
 
 
 

Nr. 189 

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

Til stede: Gorm Vestergaard, Karin Vestergaard, Bobby 
Croshaw, Bettina , Jim Knudsen , Hanne Breinhild, Sille 
Wasehuus, Karoline (elev). 
Fraværende: KP,  MAB og Helle.  
 
Ad.826. Referat godkendt. 
 
Ad. 827. Gennemgang af regnskab for 2017 og begrundelse 
for underskud for skole og Sfo. (se bilag) 
 
Ad. 828. 
Jim beskriver afrapportering for indsatsområder 2017, som 
i en overgangsperiode var 1 årige. Korshøjskolen har fået 
reduceret elevfraværet til et acceptabelt niveau, men det 
faglige niveau er desværre ikke løftet sig og er derfor også 
et indsats område fremover. Det er dog meget individuelt 
på årgangene, så der kan være store udsving. 
Taget til efterretning. 
 
Ad. 829.  
Fremlæggelse af forslag til nye aftale mål (se bilag) med 
fokus på udvikling af faglig læring generelt og fokus på 
trivsel ifht. motivation og medbestemmelse for eleverne. 
Forslaget blev godkendt. 
 
Ad. 830.  
Skolernes fremlagte budget blev gennemgået og 
godkendt. 
Der er store ændringer på digitale læremidler og 
omflytning på andre konti. 
 
Ad. 831. 
Der kom ingen deltagere til valg og årsmødet , men én har 
skriftligt stillet op. Gorm har lagt info på Facebook 
Harridslev og fået respons fra 2 pt. Bobby mener at kende 
en mulig kandidat. Gorm og Bobby stiller sig ved 
indgangene onsdag morgen og opfordrer her! Vi hører 
nærmere senere 
 
Ad. 832. Orientering om arbejdet på specialområdet, som 
skal lægge op til en beslutning i april for ændring af 
området. Jim orienterede. 
 
Ad. 833.Orientering fra elevråd. Årsmøde i Smiff. 
Kraftcenter Korshøj er snart i gang. Ansættelse af ny 
skoleleder og Prom i C-skolen. 
 

  

 


