
 
 
SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN 
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til 
ordinært bestyrelsesmøde: 
 

Mandag den 28-02-2022 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Valg til skolebestyrelse (status på opstilling, video m.m., planlægning af valgmødet) 
3. Budgetforslag (bilag følger) 
4. Hvordan arbejder vi med elever, som ikke overholder skolens regler og normer? 
5. Corona (status og forældrekommunikation) 
6. Bordet rundt 
7. Punkter til kommende møder 
8. Eventuelt 
 
Deltagende ved mødet: Karin Vestergaard, Rikke Voigt, Claus H. Midtgaard, Jan A. Hagensen, Bjarne 
Eriksen, Nadja E. Bang, Siw Christophersen, Hanne Breinhild, Jim Knudsen, Karin H. Iversen 
Afbud fra Ana Claudia S. Hansen og Malene N. Lund 

Referent: Karin H. Iversen 

 

Referat den 28-02-2022 

Ad. 1. Godkendt 

Ad. 2. Der er valgmøde d. 3.2. Der er lavet banner og en flot video. Rikke, Stine og Claus genopstiller. Der 

må også opstilles op til 10 dage efter valgmødet. 

Valgmødet er kl. 19 – det foregår i personalerummet. 

Vi følger op på at der adgang til bestyrelsens referater på hjemmesiden. 

Ad. 3. Gennemgang af budget. 

Bestyrelsen godkender budgettet. 

Ad. 4. Ledelsen er beskrivende i de indsatser som vi kan sætte i spil, når vi har elever der har det svært og 

som kan udfordre læringsmiljøet. 

Ad. 5. Vi har omkring 200 elever og 25 ansatte, der har været smittet. Vi har nu færre tilfælde og derfor 

mindre kommunikation udadtil. 

Ad. 6. Vi har ansat en souschef Lene Bielefeldt, som er uddannet pædagog. Lene starter d. 1.4.22. 

Der er kommet en politisk aftale om at antallet af eksamener til sommer for 9. klasse er indskrænket. 

Herudover skal 8. klasse ikke op i deres praktisk prøve. Der er translokation d. 21.6. 

Vi får nyt gulv på forbindelsesgangen. Formentlig starter arbejdet op om 3 uger.  



1.3 starter vores førskole op. 

Der er skolerådsmøde d.2.3. 

Formanden er undervejs med årsberetningen. 

Ad. 7. Næste møde er d. 28.3. 

Vikardækning – hvordan løser vi det bedst? Forslag om at inddrage data. 

Inklusion 

Evaluering af skolebestyrelsesvalget 

Ad. 8. 

 


