SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til
ordinært bestyrelsesmøde:
Mandag den 24-01-2022 kl. 19.00-21.00 - Online møde

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

Godkendelse af referat fra sidste møde
Status på corona
Valg til skolebestyrelse
Bordet rundt
Punkter til kommende møder
Eventuelt

Deltagende ved mødet: Karin V., Jan, Claus, Stine, Malene, Nadja, Bjarne, Siw, Jim, Hanne og Karin I.
Afbud fra: Rikke, Ana Claudia og Max
Referent: Karin Iversen

Referat af mødet den 24.01.2022
Ad. 1. Godkendt
Ad. 2. Nogle årgange er pt. langt hårdere ramt end andre.
Der er meget kommunikation i forbindelse med smittetilfælde.
Indtil videre har vi det til at hænge sammen i undervisningen.
Nogle elever er hjemme i længere tid, fordi de først er øvrig kontakt og efterfølgende smittet.
Pga. opdeling har eleverne færre at lege med i pauserne, hvor de kan savne at have flere muligheder.
Pga. sygdom er der færre elever og ansatte og dermed flere vikarer.

Ad.3. Karin Vestergaard (formand) og Jim laver en tidsplan for aktiviteterne omkring skolebestyrelsesvalget.
Den nye bestyrelse skal være klar til at tiltræde 1. august. Forslag om at bestyrelsen laver en video op til
valget og at der laves en arbejdsgruppe, der kan varetage opgaven omkring videoen. Karin, Jan og Jim går
ind i gruppen. Nadja kan muligvis videreformidle en kontakt, der kan hjælpe med optagelse og klipning.
Karin og Jim mødes forud for næste skolebestyrelsesmøde og laver tidsplanen. Næste møde er d.
28.2.2022.
Ad.4. Vi har indkøbt et nyt musikanlæg til gymnastiksalen.
Førskolen starter op her i foråret med omkring 34 tilmeldte børn.

Vi er undervejs med budget for 2022. Vi mangler afklaring for midler til førskolebørn. Udkast til budget
forventes med på mødet den 28.2.2022.
Forslag om at drøfte hvordan vi bruger midler til vikarer bedst.
Ad.5. SKB valg tidsplan og evt. film
Budget
Vikardækning
Nyt fra elevrådet

Ad.6. I indeværende uge sender Jim ordensregler ud til forældrene via aula.

