
 

SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til 

ordinært bestyrelsesmøde: 

Mandag den 01-11-2021 kl. 19.00-21.00  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Orientering om den nationale trivselsmåling 2021 (bilag fra sidste møde) 
3. Beslutning om Korshøjskolen skal undlade at lave elevplaner dette skoleår (bilag) 
4. Opfølgende drøftelse af princip for forældres deltagelse i deres barns skolegang (se referat fra sidste 

møde) 
5. Opfølgende drøftelse af aktiviteter uden for skoletiden 
6. Bordet rundt 
7. Punkter til kommende møder 

8. Eventuelt  

Deltagende ved mødet: Rikke Voigt, Stine W. Mortensen, Karin Vestergaard, Ana Claudia S. Hansen, Jan A. 

Hagensen, Claus Midtgaard, Malene Normand Lund, Siw H. Christophersen, Nadja E. Bang, Bjarne Eriksen, 

Hanne Breinhild, Jim Knudsen, Karin H. Iversen 

Referent: Karin H. Iversen 

 

Referat skolebestyrelsesmøde den 01-11-2021 

Ad.1. Referat godkendt. Tilføjelse; kommende møde flyttes til d. 13.12 

Ad.2. Afviklet på Korshøjskolen i maj måned. 
Nedslag fra målingen: 
4.-9. klasse: 
Størst forskel på drenge og piger finder vi under social trivsel. 
Målingens resultater er i høj grad overens med det billede vi allerede har fra skolehverdagen. 
Vi ser, at elever på mellemtrinnet er mere tilfredse med antallet af toiletter end elever i udskolingen. Dette 
kan ses i sammenhæng med at mellemtrin og indskoling har fået nye toiletter. 
Vi ser, at elevernes oplevelse af medbestemmelse i undervisningen har været faldende under Corona. 
Dette kan ses i sammenhæng med at vi forud for en tidligere måling har arbejdet meget med elevernes 
bevidsthed om medbestemmelse. 
0.-3. klasse: 
Indskolingen vendte tidligere tilbage til skolen end de øvrige og det kan også have betydning for deres svar. 
Tidligere, i forlængelse af sidste måling, har der været fokus på svaret på ”Tror du, de andre børn i klassen 
kan lide dig? ” og der har været en indsats på det. Den lille gruppe der svarer nej til spørgsmålet stiger i takt 
med børnenes alder i indskolingen.  
Målingen bruges til at give et overblik og til refleksion. 
 
Ad.3.  Det er på nationalt plan besluttet at der ikke skal laves elevplaner. 
Bestyrelsen bakker op om fravigelsen. 



 
Ad.4.  Indhold til princippet: 
Forventning om at forældre går på Aula en gang dagligt. 
JK laver et udkast til kommende møde. 
Det aftales at kommende reviderede principper sendes ud til forældre. 

 
Ad.5.  Siden sidste møde har der ikke været episoder, der har givet grund til at reagere. 
Klubben er også aktive i at få skabt ro. 
Vi er opmærksomme, når vi oplever at der er noget. 

 
Ad.6.  Vi har afsluttet forløbet med Gry Bastiansen med bl.a. en aften for forældre fra 0.-6. klasse. Stine 
var deltagende som forældre og havde et meget positivt indtryk af aftenen. 
Der opleves udfordring med skraldeordning, når vores elever går i Brugsen 
Møde d. 31.1 rykkes til d. 24.1 

Der afgives høringssvar om visitationsprocedure til specialtilbud. Høringssvaret har været i MED-

udvalget. 

Trafikløsningen omkring skolen er på plads og der er orienteret ud på Aula til forældre. 

Carina har skrevet ud om kantinekort og kontantfri løsning. 

Karin orienterer om deltagelse i dialogmøde. Der er skolerådsmøde på onsdag, hvor det i tråd med 

dialogmødet handler om folkeskolen som førstevalg. 

 
Ad.7.  Princip for forældres deltagelse i deres barns skolegang 

Færdsel til Brugsen for udskolingen/at forlade skolens område i pauserne 

Inklusion/princip 

Skolebestyrelsesvalg er til marts – tanker om snart at gøre noget for at skabe interesse. Evt. lave en 

video. 

 

Ad.8. Eventuelt  

 

 

 

 


