
SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til 

ordinært bestyrelsesmøde: 

Mandag den 20-09-2021 kl. 19.00-21.00  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde før sommerferien 

2. Bordet rundt 
3. Princip for forældrenes deltagelse i skolens liv/barnets skolegang. Indledende drøftelse.  
4. Orientering om og drøftelse af resultatet af forårets nationale trivselsmåling. (bilag). 
5. Planlægning af oplæg om Korshøjskolens arbejde med aftalemålene på dialogmødet den 5. november. 

(bilag). 
6. Høringssvar på næste skoleårs feriekalender (bilag). 
7. Skolen bliver ofte brugt til mistænkelige og trælse aktiviteter om aftenen. Kan skolebestyrelsen gøre 

noget? 
8. Økonomi-oversigt (bilag). 
9. Punkter til kommende møder 

10. Eventuelt  

 

Deltagende ved mødet: Rikke Voigt, Stine W. Mortensen, Karin Vestergaard, Ana Claudia S. Hansen, Jan A. 

Hagensen, Claus Midtgaard, Bjarne Eriksen, Jim Knudsen, Karin H. Iversen 

Referent: Karin H. Iversen 

Referat af SKB møde d. 20-09-2021 

1. Godkendt 

 

2. Ønske om opdatering af hjemmeside med bestyrelsesmedlemmer og referater.  

 

Opfordring til at skole-hjem samtaler placeres senere på dagen.  

 

Vi har haft en vellykket fernisering for 5. og 7. årgang.  

 

Vi har Åbent hus for kommende 0. klasse i næste uge.  

 

Der har været møde i skolerådet d. 8.9, hvor der blev lavet høringssvar til kommunens budget. 

Forslag om bl.a. bedre idrætsfaciliteter på skolerne, for at kunne leve op til faget og prioritering af 

UU vejledning. Næste møde er i november. 

 

3. Opsamling fra grupperne; vi ønsker en høj grad af deltagelse fra forældrene, gerne et stærkt 

forældresammenhold, som kan have stor betydning for at skabe et stærkt klassefællesskab. Alle 

forældre har ikke lige mange ressourcer. Det vigtige er at vi ser forældrene som vigtige aktører i 

deres barns skolegang. Det er vigtigt at forældrene kender betydningen af deres engagement for 

deres børns skolegang. Ved at deltage i aktiviteter kan forældre i højere grad forstå hinanden og 



hinandens børn. Vi skal sikre tilstrækkelig generel information til forældrene, så de har reel 

mulighed for at deltage i skolen. 

Punktet sættes på igen til videre drøftelse. 

 

4. Udsat 

 

5. Karin V., Bjarne og Jim deltager i dialogmødet d. 5.november.  

 

Mål 1 – den faglige løfteevne; fagteams i dansk, matematik og naturfag, Fokus på fagene, fagdage, 

efteruddannelse i læsevejledning, øvrig efteruddannelse (HDS-håndværk og design og 

linjefagskompetence i dansk), opstart på klassekonferencer til foråret, prioritering af to-lærer timer 

i bl.a. HDS og madkundskab, fokus på renovering af faglokaler, særligt valgfag for IUP-elever (ikke 

uddannelsesparate).   

Mål 2 – elevernes oplevelse af fællesskaber; venskabsklasser på tværs af årgange/afdelinger, 

lejrskoler og prioritering af ”erstatnings-lejrskoler” efter Corona, trivselsdag i afdelingerne, Fri for 

mobberi i indskolingen, Fokusbånd, flere lokaler indrettet til fælleslokale, udeområder til gode 

pausesteder, fodboldlinjen, som er en del af fællesskabet på tværs af klasserne, fokus på 

klasseledelse og elevernes styrker v. forløb med Gry Bastiansen. 

 

Udover aftalemål kan det være relevant at italesætte de udfordringer vi oplever. 

En af vores udfordringer er at gøre os relevante, så vi i højere grad bliver tilvalgt i vores 

skoledistrikt. 

Vi har en del der vælger at skifte skole til og fra Korshøjskolen i løbet af udskolingen. Det kan være 

med til at gøre det svært at skabe sammenhæng og samhørighed. 

For at skabe sammenhæng i udskolingen vælger vi fx at lave en stærkere kobling ned i 

mellemtrinnet ved at en dansk- eller matematiklærer overtager klassen i 6. klasse og fører op til og 

med 9. klasse. 

 

6. Der er tilfredshed med feriekalenderen og der udarbejdes ikke høringssvar. 

 

7. Vi har en del aktivitet på skolen udenfor skoletid, som kan virke utryghedsskabende. En del af 

aktiviteten foregår i klubbens åbningstid. Vores nye overvågning har en god effekt, men vi er fortsat 

udfordret. Kan vi skabe tiltag, der sikrer at området omkring skolen opleves mere tryg? Jan tager 

kontakt til politiet. Kan vi i højere grad inddrage SSP? Punktet tages op igen. 

8. Vores økonomi ser fortsat tilfredsstillende ud. Vi forventer at gå ud af 2021 med et overskud. 

9. Inklusion, trivselsmåling, princip for forældredeltagelse og aktivitet på skolen om aftenen. 

10. Evt.  

 

 

 


