
 
 
SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN 
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til 
ordinært bestyrelsesmøde: 
 
Mandag den 28-03-2022 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Status på skolebestyrelsesvalget 
3. Indledende drøftelse af lovpligtigt princip om arbejdet med elevernes deltagelse i faglige og sociale 
fællesskaber (inklusion) 
4. Orientering om, hvordan vi arbejder med at skabe størst mulig kvalitet ifm vikardækning. 
5. Godkendelse af timefordelingsplan for næste skoleår (bilag) 
6. Bordet rundt 
7. Punkter til kommende møder 
8. Eventuelt 
 
Deltagende ved mødet:  
Karin Vestergaard, Rikke Voigt, Ana Claudia S. Hansen, Claus H. Midtgaard, Jan A. Hagensen, Bjarne Eriksen, 
Nadja E. Bang, Siw Christophersen, Hanne Breinhild, Jim Knudsen, Karin H. Iversen 
 
Afbud fra Malene N. Lund 
 

Referent: Karin H. Iversen 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde den 28-03-2022 

Ad.1. Godkendt 

Ad.2. Der har været fredsvalg. Det har været en god proces at få medlemmer og vi har 3 suppleanter. 

Ad.3. Kort oplæg ved Jim og Karin I. om inkluderende læringsmiljøer, drøftelse i grupper ud fra samtaleark 

og efterfølgende fælles mind-map. I forlængelse af drøftelse udformes der princip til videre drøftelse 

Ad.4. Kort orientering om praksis i vikardækning og efterfølgende ideudveksling om fremtidige løsninger. Vi 

finder relevante data til kommende møde. 

Ad.5. Godkendt 

Ad.6. Drøftelse vedr. trafikfarlige veje i skolens nærområde 

LærerTR er kommet i kredsstyrelsen og skal derfor frikøbes yderligere 

Rebekka Hjorth, som er undervejs i uddannelse som læsevejleder suppleres fremad af Sarah Kraglund, som 

starter uddannelse op efter sommerferien 

Opfordring fra forældre til igen at lave skralderuter til Brugsen 



Ny souschef i SFO, Lene Bielefeldt starter d. 1.4.2022 

Der er to ukrainske drenge på vej, som indskrives på Korshøjskolen i den nærmeste fremtid 

Vi har i den seneste tid opdateret skolens sorgplan  

Vores førskolegruppe er kommet godt i gang. Klassedannelse finder sted til efteråret. 

 

Ad.7. Relevante data på vikardækning 

Opfølgning på princip (punkt 3) 

Ad.8. Opfordring fra forældre til at skole-hjem samtaler placere senere på dagen, så alle kan deltage. 


