SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til
ordinært bestyrelsesmøde:
Mandag den 30-05-2022 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Drøftelse af eventuelt høringssvar om finansiering af merforbrug på kommunens centrale pulje til
praktisk medhjælp på skolerne https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-ogindflydelse/
hoeringer/pulje-til-praktisk-medhjaelp-paa-skoleomraadet/
3. Indledende drøftelse af princip om fagfordeling
4. Orientering om 9. årgangs uddannelsesvalg (anonymiseret).
5. Bordet rundt
6. Punkter til kommende møder
7. Eventuelt
Deltagende ved mødet: Karin Vestergaard, Stine W. Mortensen, Ana Claudia S. Hansen, Rikke Voigt, Camilla
I. Nielsen, Claus H. Midtgaard, Siw Christophersen, Nadja E. Bang, Bjarne Eriksen, Hanne Breinhild, Jim
Knudsen og Karin H. Iversen
Referent: Karin H. Iversen

Referat fra skolebestyrelsesmøde den 30-5-2022
Ad.1. Referat er godkendt. Velkommen til Camilla Irring Nielsen, ny forældrerepræsentant i
skolebestyrelsen
Ad.2. Det er uvist hvad stigningen i brug af puljen skyldes. Forestillingen om at alle skoler deler merudgiften
kan virke solidarisk. Skolebestyrelsen bakker op om forslaget om at finansiere de 2.5 mio. fra alle skolers
budget med en forventning om at der ikke kommer et yderligere merforbrug. Skolen laver et høringssvar.
Ad.3. Når vi fordeler arbejdet – hvilke principper skal vi så gå efter?
Vi bestræber os på at ingen af vores klasser ikke for skiftet alle deres primære lærere ved et skift fra fx
indskoling til mellemtrin.
Skal vi i højere grad bruge pædagogen i overgangen og ved skift?
Kan vi lave en konstellation, så vi skal visitere færre børn?
Ad.4. Kort kig ind i oversigten over fordelingen af valg efter 9. klasse
Ad.5. Vi får en 4. klasse i kommende skoleår. Vi planlægger med at de eksisterende får en del af timerne i
kommende skoleår.
Vi har ansættelsessamtaler d. 31.5 til en stilling i bl.a. 4. klasse.
Vi er undervejs med næste skoleårs planlægning. Vi har en lærer der står for skemalægningen.

Vi har yderligere slået en stilling op til bl.a. timer i vores ene 1. klasse, da vedkommende vi havde fået har
valgt at takke nej grundet private årsager.
Vi er undervejs med at ansætte en medhjælper til indskolingen.
I C-skolen har vi fokus på skrald og det at købe det rigtige i Brugsen. Vi er optaget af der skal være mindre
skrald på skolen og at eleverne ikke skal have slik, chips og sodavand m.m. med ind på skolen.
I A-skolen har der været skolefest. Trods regn havde vi en rigtig god fest.
I skolerådet har der været møde og her har praktisk medhjælp også været italesat. Forældremøder har
også været drøftet og hvordan der kan skabes et øget fremmøde. Yderligere har der været drøftet et
koncept for uddannelse af skolebestyrelser. For nye bestyrelser kan der rekvireres eksterne
foredragsholdere.
Ad.6. Opfølgning på principper; undervisningens organisering og fagfordeling
Klassernes skemaer
Der vil være forplejning ved kommende møde. Der skal tages højde for laktoseintolerance og minus kød og
fisk.
Møderække besluttes på første møde efter sommerferien, som kommer i slutningen af august.
Ad.7.

