
SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til 

ordinært bestyrelsesmøde: 

Tirsdag den 29-09-2020 kl. 19.00-21.00 google meet 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  

2. Gennemgang af arkitekt Gorm Nielsens rapport om yderligere udvikling af Korshøjskolens lokaler og 

indretning. Drøftelse af rapport 

3. Evaluering af deltagelse i forældremøder. Hvad var godt? Hvad bør ændres?  

4. Oplevelse af reel indflydelse hos medlemmerne af skolebestyrelsen. Fælles drøftelse.  

5. Indledende drøftelse af princippet om kontaktforældre. 

6. Drøftelse og evt. høringssvar til forslaget om ny styrelsesvedtægt. 

7. Bordet rundt 
8. Punkter til kommende møder 

9. Eventuelt  

 

Deltagende ved mødet: Renè, Karin, Malene, Ana Claudia, Bjarne, Stine, Nadja, Rikke, Hanne, Jim og Karin  

Referent:  Karin Iversen 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde den 29-09-2020 

Ad.1. Godkendt 

Ad.2. Rapporten gennemgås. I rapporten lægges der op til en del større ændringer, som vil tilgodese at vi 

får et område til bevægelse til indskolingen, men som samtidig betyder nogle gennemgribende ændringer, 

som ikke er i tråd med de ændringer vi netop har fået foretaget.  

Ad.3. Vigtigt og godt med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer. Godt som medlem at få lov at deltage på de 

forskellige forældremøder.  Vi oplever, at det har en god virkning at det er forældre, der fortæller om hvad 

der sker og hvor der er indflydelse.  

Ad.4. Forældrevalgte oplever at blive lyttet til. Vigtigt at skolen; medarbejder og ledelse også bidrager med 

sin viden.  God omgangstone på møderne. Rig mulighed for at kunne bidrage med input. Oplever reel 

indflydelse og involvering.  

Ad.5. Forslag om at realisere mødet mellem kontaktforældre og skolebestyrelse fx med et teammøde. 

Forslag om at slette at kontaktforældre medvirker i planlægningen af forældremøder. Forslag om at 

kontaktforældre bliver klædt på til at være kontaktforældre, enten via personale eller skolebestyrelse.  

Forslag om at kontaktforældre høres forud for forældremødet, hvorvidt der er noget der skal drøftes eller 

meldes ud.  



Ad.6. Bestyrelsen udtrykker, at der med den nye vedtægt kan være en risiko for, at der ikke tænkes i et 

fælles skolevæsen, men i stedet tænkes primært lokalt. Hvordan vil møderne fremadrettet blive styret og 

dagsordensat? Vigtig med fortsat fælles fokus på at gøre folkeskolen som førstevalg.  

Ad.7. Både fodbold- og håndboldlinje er kommet godt i gang og der er lavet en fin video i den 

sammenhæng, som er lagt på skolens Facebook-side.  

Vi har haft to tilflyttere til skoledistriktet, hvor det skal vurderes om de fortsat skal gå i specialtilbud. 

Herudover er der yderligere en elev, hvor familien ønsker at skifte specialtilbud. Ovenstående gør at vi skal 

tage højde for dette i vores økonomi. Dels har vi allerede gjort det og skal også gøre det fremadrettet.  

Byggesagen er ved at være afsluttet og vi er undervejs med at gennemgå fejl og mangler. En del af de nye 

toiletter er taget i brug.  

Vi er undervejs med at indrette udskolingsfløjens fællesområde, fællesområder og gange i mellemtrin og 

indskoling.  

Vi har pt. et stort problem med hærværk på skolen udenfor skoletid, bl.a. afbrænding, smadrede flasker og 

ødelagte bord- og bænkesæt.  Skal vi involvere vores forældre, når vi oplever hærværk?  

Vi er undervejs med at starte skak op i første omgang for 2. og 3. klasse i vinterhalvåret.  

Ad.8. Opfølgning på hærværk  

Ad.9.  

 

 

 

 


