
SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til 

ordinært bestyrelsesmøde: 

Tirsdag den 15-06-2021 kl. 19.00-21.00 i mødelokale 14 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Drøftelse af høringssvar om Kraftcenter Korshøj (bilag) 

3. Datoer for næste skoleår 

4. Skolebestyrelsens deltagelse i forældremøder 

5. Formandens årsberetning 

6. Bemærkninger til skolevejsprojektet ved Korshøjskolen (bilag) 

7. Udtalelse om skemaer (bilag følger) 

8. Princip for SFO indstilles til godkendelse (bilag) 

9. Bordet rundt 
10. Punkter til kommende møder 

11. Eventuelt  

 

Deltagende ved mødet: Jan Ancher, Rikke Voigt, Stine Wohlert, Karin Vestergaard, Rene Sand, Nadja E. 
Bang, Bjarne Eriksen, Hanne Breinhild, Jim Knudsen, Karin H. Iversen, Camilla Irring 

Referent:  Karin Iversen. 

 

Ad.1. Godkendt 

Ad.2. Bestyrelsens kommentarer: 
- Godt for byen, godt for lokalområdet og godt for skolen 
- På sigt større mulighed for at skolen kan få glæde af de aktiviteter der kan laves i fællesskab 
- Godt generelt at øge aktivitetsniveauet og de faciliteter der hører til 
- Nemmere med skolefodbold og idrætsdage 
- Udfordringer ved eksisterende veje grundet øget trafik 
- Vigtigt at der er tilgodeset flere parkeringspladser samtidig med at de eksisterende pladser på 
skolen kan benyttes 
- Generelt meget positive vedr. forslaget 
- Der er tvivl om hvorvidt trafikken på Skolevænget samlet set vil øges grundet ensretningen på 
Harridslevvej. 

Ad.3. Undgå tirsdag om sommeren fra april til september. 
Udfordringer med onsdag. Mandag ser ud til at være god. 
 
Ad.4. Deltagelse i de nye børnehaveklasser. Forslag om at lave et tiltag i foråret med fx video med 
bestyrelsen op til valget, hvor emnet kan være bestyrelsesarbejdet.  
Jim sender dato ud til bestyrelsen, når dato for forældremøde i børnehaveklasserne er på plads. 
 
Ad.5. Rene sender beretningen til Jim i kommende uge og efterfølgende lægges den ud. 



 
Ad.6. Fortov forlænges fra Skolevænget hen til Bækkevej. Der bør laves en tydelig markering, når man går 
fra Bækkevej henover Harridslevvej pga. dårlig udsyn og høj fart på bilister. 
Tænker en løsning for passagerer der står ved busholdeplads ved Halagervej (passagerer står i 
græs-striben). 
At lave en tydelig markering, hvor der skal laves en overgang på vejen, hvor stien munder ud på 
Harridslevvej.  
 
Ad.7. I forhold til muligheden for at reducere skoledagen yderligere for 4. og 9. årgang forholder 
bestyrelsen sig positivt. Det vil bl.a. kunne give mulighed for øget differentiering og holddannelse.  
 
Ad.8. Godkendt  
 
Ad.9. Næste års valgfag på fodboldlinjen bliver noget mindre end indeværende år. 
Motorlære er næste år et meget populært valgfag.  
I kommende skoleår kommer vi til at have fagdage i dansk og matematik for alle klasser og i 
naturfagene for udskolingen.  
Vi har fået en del nye elever til især mellemtrin og udskoling til kommende skoleår.  
I dag har vi haft forældremøde i kommende 0. klasse. I år har vi valgt at udskyde den egentlige 
klassedannelse til efteråret og i stedet arbejde med forskellige grupper. 
Forslag fra Jan om at afholde en idrætsdag i samarbejde med SMIFF.  
 
Ad.10. Ny konstituering. Princip for inklusion.  
 
Ad.11.  
 


