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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Princip om kontaktforældre. Drøftelse og vedtagelse. Bilag (Jim)
Opfølgning på hærværk og misbrug af skolens område. Drøftelse. (Jim)
Orientering om skoleskak (Hanne).
Orientering om indsats rettet mod ordblindhed (Karin)
Orientering om byrådets vedtagelse af ny tildelingsmodel. Bilag (Jim).
Bordet rundt
Punkter til kommende møder
Eventuelt

Deltagende ved mødet: Andrea, Marcus, Stine, Karin, Malene, Ana Claudia, Jan, Renè, Bjarne, Nadja,
Hanne, Jim og Karin
Referent: Karin Iversen

Referat fra skolebestyrelsesmøde den 27-10-2020
Ad.1. Godkendt
Ad.2. Vedtaget
Ad.3. Vi har haft kontakt til klub og SSP. Vi er undersøgende på hvilke fremadrettede investeringer vi kan
gøre brug af, for at undgå hærværk og misbrug.
Ad.4. Vi er gået i gang med vores skoleskakprojekt i 2. og 3. klasse. 2 ansatte har været på
skoleskakuddannelsen. Vi forventer at uddanne yderligere, så vi kan lave flere tiltag til at udbrede
skoleskak. Især perioden i skoleåret, hvor vi er meget inde, vil vi satse meget på skak, herunder en skakcafe.
Efter indskolingen vil vi udbrede til mellemtrinnet.
Ad.5. Karin fortæller om de forskellige indsatser der gøres på skolen i forhold til de ordblinde og det årshjul
skolens læseaktører har lavet, for at skabe systematik og nå alle ordblinde og deres forældre på skolen.
Ad.6. Jim redegør for hvordan midlerne bliver fordelt i den nye tildelingsmodel. Yderligere et kort overblik
over de prioriteringer vi pt. har valgt at gøre og overvejelser over hvad vi gør fremadrettet i kommende
budgetår.
Ad.7. Vi har pt. to medarbejdere der er testet positive med Corona.
I forhold til brug af Korshøjhallen er der kommet nye retningslinjer, som Jim følger op på.

I forhold til de planlagte rejser i 8. og 9. klasse skriver Jim ud.

Lige nu ser det ud til at vi lander på 2 kommende børnehaveklasser.

Vi følger op på at det skal være muligt at kunne komme til skole-hjem samtaler på forskellige tidspunkter,
så alle forældre har mulighed for at få en passende tid.

Ad.8. Corona
Evt. et princip der skal revideres.
Ad.9.

