
SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til 

ordinært bestyrelsesmøde: 

Tirsdag den 26-01-2021 kl. 19.00-21.00 i google meet. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

 

2. Drøftelse af nødundervisningen derhjemme og på skolen set fra et forældre- og et skoleperspektiv 
 

3. Drøftelse og vedtagelse af princip for skole/hjem-samtaler (bilag) 
 

4. Kort foreløbig orientering om forældretilfredshedsundersøgelse. 
 
5. Tilbagemelding fra bestyrelsen om undersøgelse af, hvad forældre er optaget af i forbindelse med valg 

af Korshøjskolen. 
 

6. Orientering om ændring af Skolerådet. (bilag) 
 

7. Feriekalender 2021-2022 i høring (bilag) 

 

8. Bordet rundt 

 

9. Punkter til kommende møder 

 

10. Eventuelt  

 

Deltagende ved mødet: 

Rikke Voigt, Karin Vestergaard, Rene Sand, Jan Hagensen, Andrea R. Hansen, Marcus E. Strangholt, Nadja E. 

Bang, Bjarne Eriksen, Jim Knudsen, Karin H. Iversen 

Referent:  Karin H. Iversen 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde den 26-01-2021 

Ad.1. Godkendt  

Ad.2. Skolen oplever at alle årgange er kommet godt i gang med nødundervisning og at der blevet lavet 
løsninger, der passer godt i forhold til de forskellige årgange. 

 
Eleverne udtrykker at det går fint i forhold til nødundervisningen, men at der mangler den sociale del. 

 



Forældre udtrykker, at de oplever at lærerne løser det rigtig godt og også er gode til at motivere børnene. 
Der kan være en bekymring i forhold til de naturfaglige fag i udskolingen. Rigtig godt når lærerne også er 
gode til at gøre bevægelse til en del af skoledagen. 

 
Personalet oplever, at det går godt med nødpasning og nødundervisning i skolen. Børnene giver udtryk for 
at det er en meget anderledes situation. Der kan være udfordringer i forhold til net. Det er en udfordring at 
det sociale aspekt mangler. Forældre er i mange sammenhænge en stor hjælp i forhold og viser forståelse, 
som også gør at det overordnet kører godt. 
 
Ad.3. Princippet vedtages med en enkel ændring. 
Det aftales at princippet tages op i afdelingerne, så personalet er kendt med indholdet og hvordan vi gør 
det fremad. 
 
Ad.4. Samlet set så ligger Korshøjskolen rigtig fint. Den samlede tilfredshed ligger og gennemsnit på linje 
med de øvrige folkeskoler i Randers. 
Forældre er blevet spurgt om deres tilfredshed i forhold til forskellige områder ind i skolen. 
Vi tager en tættere gennemgang af undersøgelsen på et kommende bestyrelsesmøde, hvor vi kan være 
samlet og gennemgå undersøgelsen sammen. 
 
Ad.5. Udsat – Rene og Stine er tovholder. 
 
Ad.6. Fremad vil det være formanden fra de enkelte bestyrelser, der repræsenterer den enkelte bestyrelse. 
Fremover vil dagsordenen blive udfærdiget af formanden for Skolerådet og en politiker.  
 
Ad.7. Vi følger den fælles feriekalender. 

Ad.8. Vi har ansat 2 nye lærere og en ny pædagog. Vi har fastansat Sebastian som lærer til bl.a. 1. årgang 

pr. 1.1., Jakob pr. 1.1., som lærer til bl.a. 5. årgang i et barselsvikariat og en pædagog Jette pr. 1.2. 

Der er kommet en ny lokalaftale i Randers i forlængelse af den nye arbejdstidsaftale. 

Vi har fået Chromebooks, så elever i 6.-9. klasse kan få deres egen. De er under udlevering. Personalet har 

også fået – de er allerede udleveret. 

Vi er langt med indkøb til inventar til afdelingerne, så det står til eleverne vender tilbage. 

Førskolegruppen er nu oppe på 37 indskrevne børn. 

Ad.9. Punkt 5 tages op. Evt. besøg i lokaler på skolen. 

Ad.10. Eventuelt 

 

 

 
 
 

  

 


