
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 

indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 

 

Onsdag den 21. marts 2018 

Kl. 19.00-21.00 

 

 

837. Godkendelse af referat  

 

838. Afkortning af skoledagen. Bilag vedlagt. 

 

839. Udendørsbelysning. Bilag vedlagt  

 

840. Kort status vedr. ansættelse af skoleleder. 

 

841. Orientering vedr. skolebestyrelsesvalg 

 

842. Orientering og drøftelse vedr. ændringer i 

Randersmodellen ang. retten til overførsel af 

underskud. Bilag vedlagt.  

 

843. Drøftelse vedr. besparelser jf. pkt. 827 fra 

sidste møde.  

 

844. Drøftelse vedr. handlemuligheder for 

skolens personale og ledelse ved 

konflikter/udadreagerende adfærd i skolen. 

Bilag vedlagt.  

 

845. Bordet rundt 

 

846. Punkter til kommende møder. 

 

847. Placering af næste møde. 

 

848. Eventuelt.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nr. 190 

21/3, 18/4, 31/5  

 

Til stede: Betina, Helle, Karin, Karoline, KP, Gorm, 
JK, HBA, SW, MAB, Christian 
 
Ad 837 godkendt 
 
Ad 838 Der ansøges om afkortning af skoledagen 
for hver enkelt klasse i B- og C-skolen.  De 
forventes godkendt af forvaltningen. Alle 
ansøgninger er behandlet og anbefales. 
 
Ad 839 Skolebestyrelsen har tidligere indsendt 
høringssvar om finansiering af belysning. 
Skolebestyrelsen beslutter nu, at der bruges 
150.000 kr. af det afsatte beløb til skole-
udbygningsplanen til renovering af belysning.  
 
Ad 840 Skolelederstillingen blev genopslået pga. 
for få ansøgere, og allerede nu er der flere 
ansøgere end sidst.  
 
Ad 841 Ingen mødte op til opstillingsmødet. 
Efterfølgende initiativer har dog resulteret i, at der 
meldte sig tilstrækkeligt mange. 7 personer er nu 
medlem af ny SB, og 2 er suppleanter. Af de 7 er 1 
fra specialklasserne. Vi er i gang med at indsamle 
underskrifter til fredsvalg. Efter deadline har 2 
yderligere i øvrigt meldt sig, men har fået afslag. 
 
Ad 842 Orientering givet.  
 
Ad 843 SFO’en belastes af et misforhold mellem 
SFO’ens størrelse og Hannes løn. Der er også et 
misforhold mellem personalets lønsum og den 
udbetalte løn. SFO sparede medhjælper væk 
allerede i januar og bruger som udgangspunkt ikke 
vikarer. Måske bliver det nødvendigt at forflytte 
medarbejder. Skoleledelsen har udarbejdet 
sparekatalog, hvor vi lægger op til at prioritere 
vores inklusionsindsats. Vi får ressourcetildelingen 
efter påske, hvor vi kan se, hvor mange midler vi at 
holde skole for. Ledelsen er indkaldt til møde den 
6. april med forvaltningen. Her får vi lejlighed til at 
forklare vores udfordringer og lave en aftale med 
forvaltningen om, hvor lang tid vi har til at 
tilbagebetale for underskud. På den baggrund 
træffer ledelsen beslutning om, hvilke 
spareinitiativer der skal iværksættes.  
 
Ad 844 Baggrund for mange typer konfliktdannelse 
gennemgået. Nøgleord for forebyggelse er bl.a. ro, 
stabilitet og tålmodighed. Vi står som skole ind i 



mellem i et dilemma mellem orientering til andre 
elever/forældre om indsatser og så vores 
tavshedspligt.  
Kort orientering om Bekendtgørelse til fremme af 
god ro go orden i skolen.  
Orientering om ændret lovgivning om mobning.  
I SFO’en sendes nogle pædagoger til Fri for 
Mobberi.  
Vi arbejder generelt forebyggende og med hurtig 
indgriben. 
 
Ad 845 Førskolen kører. Prom for udskolingen 
kører. Orientering om ny elev i specialklasse. 
Raskmeldt personale. Orientering om status på 
Kraftcenter Korshøjs arbejde. Orientering om PLF-
implementeringsteamets arbejde. Orientering om 
valgfaget trænerspire. 
 
Ad 846 Skoleårets planlægning.  
 
Ad 847 Gorm og KP overvejer SB-møde om 
indstilling til ny skoleleder den 25.04 og evt. 
aflysning den 18.04.  
Der sendes dagsorden ud. 
 

 Ad 848 Intet 

 


