
SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til 

ordinært bestyrelsesmøde: 

Mandag den 13-12-2021 kl. 19.00-21.00  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

2. Ny budgettildeling for dette skoleår (bilag) 
3. Godkendelse af princip for forældres involvering i barnets skolegang (bilag) 
4. Drøftelse af ordensregelsæt (bilag) 
5. Status på coronasituationen, tiltag og coronapas 
6. Drøftelse af kampagne for den kommende skolebestyrelsesvalg 
7. Bordet rundt 
8. Punkter til kommende møder 

9. Eventuelt  

 

Referent:   Karin Iversen 

 

 Referat af skolebestyrelsesmøde den 13.12.2021 

1. Godkendt  
2. Jim orienterer om budget. Der er foretaget en mindre regulering grundet ændring i elevtal. Jim 

undersøger, hvornår der tildeles for de to elever der er visiteret til skolens specialklasse fra 1.1.22.  
3. Godkendt  
4. Ordensregelsættet skal indeholde de overordnede regler, som rummer de grundlæggende værdier, 

som vi skal bygge skole på. Ordensregelsættet er for skolens elever.   
Forslag om synliggøre ordensreglerne, når vi får nye elever og hvert skoleår sende ud til skolens 
forældre ved skoleårets start. Forslag om at sætte værdiord eller sætninger ved skolens indgange.  
Ordensregelsættet tages op igen på sidste møde inden sommerferien. Ordensregelsættet sendes 
ud til personale, forældre og lagt på hjemmesiden.  

5. Fra på onsdag hjemsendes alle elever til og tirsdag i uge 1. Der vil være fjernundervisning og 
nødpasning. Der vil være nødpasning – ikke nødundervisning på skolen. Dette er ikke en lokal 
beslutning. Vi har taget udgangspunkt i en løsning, som i det store hele vil kunne forlænges, hvis 
det skulle blive aktuelt.  
 
Alle ansatte skal vise coronapas. Vi opbevarer ikke oplysninger om hvorvidt ansatte er vaccinerede 
eller ej.  
Randers Kommune er d.d. blevet vurderet til at have ”høj lokal smitte”, hvilket fremadrettet kræver 
yderligere tiltag.  

6. Forslag om at lave forskellige tiltag for at skabe opmærksomhed om skolebestyrelsesvalget. Fx en 
video, et opslag eller et møde. Ideen tages op igen på bestyrelsesmødet i januar, for at beslutte 
hvad planen er. Vigtigt også at bruge de erfaringer som er hos medlemmerne i den eksisterende 
bestyrelse.  



7. Vi har været særligt opmærksomme på elevernes adfærd i C-skolen og vi oplever at der er sket en 
forbedring. Vi er ikke i hus, men det er blevet bedre. Pt. er der lukket for adgang til Brugsen i 
pauserne pga. den adfærd en gruppe elever har haft på vejen til og fra Brugsen.  
 
Sebastian i indskoling går på barsel i indskolingen. Jeppe, som pt. er vikar overtager opgaven imens 
Sebastian er væk. Sarah er kommet tilbage fra barsel og vi har lavet en overgang med ekstra 
dækning op til jul, for at skabe bedre sammenhæng.  
 
Vi har fået flere henvendelser fra forældre på Mellerup friskole i forbindelse med friskolen 
nedlægger sin udskoling. Nedlæggelsen er fra næste skoleår.   
 
Anne, som er praktisk medhjælp i 5.c har sagt sin stilling op pr. 1.1.22. Vi er undervejs med at finde 
en anden person der kan dække stillingen.  
 
Vi har haft slået souschef/pædagogstillingen op, men vi har været nødt til at gå i genopslag pga. for 
få ansøgere. Stillingen skal genopslås i det nye kalenderår.  
 
Fra januar får vi igen lærerstuderende fra uge 1 til uge 6.   
 
Fra kommende skoleår må der max være 26 elever i klasserne fra 0.-2. klasse.  

8. Skolebestyrelsesvalg, hvad gør vi og dato  
 
Det pædagogiske arbejde med elever der udfordrer  
 
Princip om børn i sociale og faglige fællesskaber  
 
Nyt fra elevrådet som fast punkt  

9. Jim takker skolebestyrelsen for indsatsen og ønsker glædelig jul og godt nytår   

  

 

 

 

 

 


