
SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til 

ordinært bestyrelsesmøde: 

Tirsdag den 18-05-2021 kl. 19.00-20.00 i google meet. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Indledende drøftelse af princip for SFO (bilag) 
3. Drøftelse af fuld genåbning for 5.-9. klasse 
4. Erstatningslejrskoler næste skoleår eller ej 

5. Bordet rundt 

6. Punkter til kommende møder 

7. Eventuelt  

 

Deltagende ved mødet: Andrea R. S. Hansen, Stine Mortensen, Rikke Voigt, Jan Ancher, Karin Vestergaard, 

Rene Sand, Nadja E. Bang, Bjarne Eriksen, Hanne Breinhild, Jim Knudsen og Karin H. Iversen 

Referent: Karin H. Iversen 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde den 18-05-2021 

Ad.1. Godkendt  

Ad.2. Forslag om at uddybe hvorfor det er godt at gå i SFO. Overvejelse om at SFO skal tage på lejrtur. 
 
Ad.3. Der er generelt stor glæde over at alle er tilbage på skolen igen fuld tid. 
 
Ad.4. Bestyrelsen udtaler; I udgangspunkt skal de klasser, der skulle have været på lejrskole i indeværende 

skoleår afsted i kommende skoleår. Der kan være særlige forhold der gør at 9. klasse ikke skal afsted, for at 

nå det der skal nås i 9. klasse. 

Det aftales at der skal være en dialog mellem ledelse og specialklasse i forhold til lejrskole og længde. 

Ad.5. I kommende skoleår sender vi to lærere afsted på læsevejlederuddannelsen. Det bliver Rebekka og 

Morten. Det vil betyde, at skemaerne ændres til jul. 

Den endelige tildeling er nu lagt ud til skolerne og vi kan budgettere med en smule mere end først 

forventet. Der er lagt en del flere udgifter til skolerne, i forbindelse med den nye tildelingsmodel, end der 

tidligere har været bl.a. IT. 

Ny suppleant Klaus Midtgaard træder til i bestyrelsen fra august, når Rene fratræder. 

Forslag om at overveje at prioritere nye borde og stole, på de årgange hvor de ikke allerede er udskiftet. 

Jan og Rene melder tilbage fra kaffemødet Steen Bundgaard og Michael Maaløe; god oplevelse af 

kaffemødet, hvor der især blev talt om at reklamere for skolen. 



Rene melder tilbage fra skolerådsmødet; der er kommet ny formand for skolerådet. Vigtigt at tænke i 

bredden i forhold til alle skoler. 

Forslag om at undersøge muligheden for at trænerspire også oprettes i kommende skoleår. Jim undersøger 

hvorvidt ungdomsskolen kan sættes i spil. Rene kontakter Anja fra SMIFF. 

Ad.6. Høringssvar vedr. Korshøj Idrætscenter.  

Udtalelse vedr. skemaer for kommende skoleår. 

Ad.7.  

 

 

 
 
 


