SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til
ordinært bestyrelsesmøde:
Mandag den 25-04-2022 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Skolebestyrelsens bemærkninger til Korshøjskolens ansøgning om forkortet skoleuge (bilag)
3. Drøftelse af princip for arbejdet med elevers deltage i de sociale og faglige fællesskaber (bilag)
4. Nyt fra Skolerådet
5. Orientering om 9. årgangs sidste skoledag og eksamen
6. Orientering om status på planlægningen af næste skoleår.
7. Drøftelse af vikarudtræk
8. Bordet rundt
9. Punkter til kommende møder
10. Eventuelt
Deltagende ved mødet: Karin Vestergaard, Stine W. Mortensen, Claus H. Midtgaard, Siw Christophersen,
Bjarne Eriksen, Hanne Breinhild, Jim Knudsen, Karin H. Iversen
Referent: Karin H. Iversen

Referat af skolebestyrelsesmøde den 25-4-2022
Ad.1. Godkendt
Ad.2 Bestyrelsen giver udtryk for at det giver god mening at forkorte skoledagen og bruge ressourcerne ind
i de forskellige sammenhænge ind i resten af skoledagen. Den forkortede skoledag kan også være med til at
gøre det mere muligt at deltage i fritidsaktiviteter i forlængelse af skoledagen.
Ad.3 Udkast til princip gennemgås. Der foreslås bl.a. at tilføje at forældre opfordres til at deltage i skolens
arrangementer. Jim laver en endelig udgave med de foreslåede ændringer og sender ud til bestyrelsen
inden den sendes ud til forældre og medarbejdere.
Ad.4.Forslag om at drøfte:




skolernes PR-muligheder på Skolerådet
rigtigheden af det at skolerne selv skal dække ”grundlæggende” it-udgifter ud af den
økonomi der er tildelt den enkelte skole.
skolernes opgave med de ukrainske elever.

Ad.5.Der er reduceret i antallet af prøver. Sidste skoledag er fortsat d. 20.5. De skriftlige prøver er forud for
den sidste skoledag. Efterfølgende er der læseferie og prøveperiode for de mundtlige prøver. Der er
translokation d. 21.6.

Ad.6.Vi er undervejs med fagfordelingen. 6. klasserne skal vælge deres kommende valgfag, som de skal til
prøve i efter 8. klasse. Hos os kan eleverne vælge enten Håndværk og design/HDS eller madkundskab. Vi
planlægger fortsat med personale der skal på uddannelse i kommende skoleår.
Ad.7.Vi undersøger forskellige muligheder for vikarløsninger, for at se om vi kan gøre det mere optimalt
end vi gør nu. Kan vi fx have faste ansatte til at tage en del af lektionerne?
Ad.8.Vi har set en positiv udvikling i kulturen i hverdagen i C-skolen. Vi har lige afholdt en meget vellykket
C-skole fest. Vi har fået nyt gulv på forbindelsesgangen. I kommende skoleår skal en af vores lærere afsted
på to forløb; 1. halvår er det bæredygtig og 2. halvår er det med fokus på de dygtige elever. Hos os er det
Christina Kjærsgaard. A-skolen har skolefest om en måned.
Ad.9.Nuværende 9. klasses uddannelsesvalg, kort om princippet i punkt 3.
Ad.10. Jim kontakter Camilla Irring, som suppleant i stedet for Malene N. Lund

