SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til
ordinært bestyrelsesmøde:
Mandag den 23-08-2021 kl. 16.30-21.00 – Randers fjord golfklub, Murhusbakken 21, Støvring, 8930
Randers NØ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra sidste møde før sommerferien
Konstituering af formand og næstformand
Endelig fastlæggelse af datoer for skolebestyrelsesmøderne
Hvilke emner optager jer? Hvad vil I gerne beskæftige jer med i løbet af dette skoleår?
Indledende drøftelse af princip for det samlede skole/hjem-samarbejde
Orientering om kommende plan for fysisk udvikling af Korshøjskolen
Orientering om pædagogiske processer på Korshøjskolen
a. Fokus på Fagene
b. Relationskompetence og klasseledelse
8. Bordet rundt
9. Punkter til kommende møder
10. Eventuelt

Deltagende ved mødet: Ana Claudia S. Hansen, Jan A. Hagensen, Karin Vestergaard, Stine W. Mortensen,
Claus Midtgaard, Nadja E. Bang, Bjarne Eriksen, Hanne Breinhild, Jim Knudsen, Karin H. Iversen

Referent: Karin H. Iversen
Referat af SKB møde d. 23-08-2021
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Godkendt
Karin Kildegaard er valgt som formand og Jan A. Hagensen fortsætter som næstformand
Forslag om mødedag d. 29.11 ændres til d. 13.12.
Arbejde med: Begrebet tillid i samarbejdet mellem skole og hjem, processer med KIE; kreativitet,
innovation og entreprenørskab ind i skolen, at skolen i højere grad vægter det kreative og musiske,
at reklamere for skolebestyrelsesvalget, indholdet og placering i forældremøder, så det bliver mere
vedrørende for forældrene, medborgerskab/ansvar/konsekvens.
Princippet fastholdes i den nuværende form, dog tilføjes der kontaktforældre.
Ledelsen har forholdt sig til kommende planer og bidraget med hvordan planerne kan kvalificeres
yderligere.
Fokus på Fagene; Forløb for alle folkeskoler i Randers Kommune, vi har fokus på fagteam i dansk og
matematik og kompetenceudvikling i udviklingsprocesser med henblik på elevernes læring.
Relationskompetence og klasseledelse; fortsat forløb med Gry Bastiansen, som bl.a. omhandler
fokus på styrke, anerkendelse og tydelig klasseledelse.
Vi forventer at gå ud af 2021 med et overskud.
Vi skal løbende finde midler til udskiftning af it-udstyr.

Vi har to nye børnehaveklasser der startet godt op.
Vi har ansættelsessamtaler d. 24.8 til en lærerstilling til bl.a. 8. klasse.
Opfordring fra forældre til at beskeder ikke vedhæftes filer, men at indholdet kopieres ind.
9. Bestyrelsens samarbejde med kontaktforældre
10. Spørgeskema til forældre

