SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til
ordinært bestyrelsesmøde:
Tirsdag den 23-03-2021 kl. 19.00-21.00 i google meet.
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Drøftelse af genåbning for 5.-9. klasse
Drøftelse og evt. vedtagelse af princip om undervisningens organisering (bilag)
Ansøgning om skoleuge afkortelse (bilag)
Gen-drøftelse af skolekalenderen. Randers kommune har vedtaget en ændring i forhold til bilaget,
nemlig at eleverne begynder i skole efter sommerferien mandag den 9. august og går på juleferie den
20. december. Vi må dog gerne fastholde vores egen, og vil vi det – i lyset af, at mange andre skoler vil
følge Randers kommunes kalender?
6. Bordet rundt
7. Punkter til kommende møder
8. Eventuelt
Deltagende ved mødet: Rene Sand, Ana Claudia S. Hansen, Karin Vestergaard, Camilla Nielsen, Andrea R. S.
Hansen, Nadja E. Bang, Bjarne Eriksen, Hanne Breinhild, Jim Knudsen, Karin H. Iversen
Referent: Karin H. Iversen

Referat af skolebestyrelsesmøde den 23-03-2021
Ad.1. Godkendt
Ad.2. De seneste to uger er 9. klasse kommet tilbage og har hver haft en uge med fremmøde. 5.-8. klasse
har mødt ind hver sin dag i løbet af de seneste to uger. Vi har haft et få-lærer princip i forhold til de
fremmødte. Vi har fortsat nødundervisning.
I forhold til den kommende periode er vi optaget af, hvordan vi kan tilgodese de fag der har brug for
faglokaler, når eleverne er i fremmøde fx naturfagene.
Elever fra 5.-9. klasse har været meget glade for igen at få lov at komme afsted.
Ad.3. Godkendt
Ad.4. Jim redegør for begrundelserne i ansøgningen for kommende skoleår. Indholdet i ansøgningen er lig
det omfang af forkortelse, som der har været ansøgt i indeværende skoleår.
Bestyrelsen har hermed behandlet ansøgningen og udtaler sig positivt om afkortelse af skoledagen, fordi
den giver mulighed for to-voksenordning.
Ad.5. Det aftales at Rene kontakter skolebestyrelsesformanden på Grønhøjskolen, for at høre hvad de gør.
Alternativt følger vi den fælles kalender for kommunens skoler. Rene og Jim taler sammen og giver
efterfølgende en melding.
Ad.6. Siden sidst er vores førskole startet. Vi forventer 36 børn klar til skolestart.

Vi har fået børn fra 7 forskellige institutioner, så børnene har skulle lære hinanden at kende.
Efter påske går indskolingen i gang med at beplante det udeområde, som vi har ansøgt om midler til.
Vi er blevet kontaktet af et firma, som har tilbudt at gå ind i et arbejde, for at ansøge om sponsorater i det
lokale miljø til en multibane. Skolens egenbetaling vil kun være en relativ lille del, hvis det bliver aktuelt.
D. 10.5 skal Rene og Jan til kaffemøde med bl.a. Sten Bundgaard.
Ad.7. Ideer til punkter til Rene og Jans møde d. 10.5.
Økonomi
Ad.8.

