SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til
ordinært bestyrelsesmøde:
Tirsdag den 24-11-2020 kl. 19.00-21.00 i mødelokale 14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Status på corona-situationen. Orientering og drøftelse.
Lærernes nye arbejdstidsaftale. Kort Orientering.
Princip om skole/hjem-samtaler. Indledende drøftelse med inspiration fra Skole og Forældre (2 bilag)
Hvordan promoverer vi Korshøjskolen endnu mere? Drøftelse.
Bordet rundt
Punkter til kommende møder.
Eventuelt

Deltagende ved mødet: Andrea, Rikke, Stine, Jan, Rene, Karin, Jim, Hanne, Karin
Referent: Karin Iversen

Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag den 24-11-2020
Ad.1. Godkendt
Ad.2. Vi har indtil nu ikke set tegn på smittekæder i relation til de tilfælde vi har haft hos elever og
personale, der er testet positive med Corona. Vi oplever, at forældrene giver udtryk for at den
kommunikation vi sender ud ved tilfælde af Corona har været tilfredsstillende.
Vi har valgt at indsætte en ekstra rengøring i de klasser, hvor elever og personale har været hjemsendt.
Ad.3. Lærere og børnehaveklasseledere skal fremover i langt højere grad inddrages i planlægningen af
deres arbejdstid i det kommende skoleår.
Ad.4. Forældre efterlyser, at der er bidrag fra flere lærere på skole-hjem samtaler, således at der fx også er
viden fra de øvrig fag i forhold til eleven – udover de fag, der er repræsenteret ved de tilstedeværende
lærere.
Jim sørger for et oplæg til kommende møde.
Ad.5. Forslag om skolens hjemmeside skal være mere indholdsrig og med tekster der i højere grad matcher
alt det gode vi gør.
Forslag om at lave et overblik over de forskellige områder, som vi arbejder med.
Forslag om at bestyrelsen spørger forældre om hvad de er optaget af i forhold til valg af Korshøjskolen.
Vi kunne fx få forældre til at sætte ord på, hvorfor de har valgt Korshøjskolen
Ad.6. Ønske fra elevrådet om at få net over multibanen, så bolden ikke kan flyve ud.

Vi har pt. to stillinger slået op; et barselsvikariat og en fast stilling. Sarah går på barsel og Lotte går på
efterløn.
Skolens kommende aftalemål skal meldes skriftligt ind til forvaltningen inden jul.
Vi har bestilt nye overvågningskameraer til skolen.
Vi forventer elever til to børnehaveklasser i kommende skoleår.
Ad.7.
Ad.8.

