SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til
ordinært bestyrelsesmøde:
Mandag den 20-06-2022 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet

- Skolen er vært for et traktement 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Eventuelle bemærkninger til skemaerne (bilag følger)
Drøftelse og godkendelse af princip om undervisningens organisering næste skoleår (bilag)
Drøftelse og godkendelse af princip for fordelingen af arbejdet på skolen
Bordet rundt
Punkter til kommende møder
Eventuelt

Deltagende ved mødet: Karin Vestergaard, Stine W. Mortensen, Rikke Voigt, Camilla
I. Nielsen, Claus H. Midtgaard, Siw Christophersen, Nadja E. Bang, Bjarne Eriksen, Jim
Knudsen og Karin H. Iversen
Referent: Karin H. Iversen

Referent: Karin H. Iversen

Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 20-06-2022

Ad. 1 Godkendt
Ad.2. Indskoling har fortsat fri kl. 13 torsdag og fredag.
7. årgang har som noget nyt fri kl. 14 om fredagen i stedet for kl. 15.
Ad.3. Princippet tages op årligt i forbindelse med kommende skoleår.
Godkendt
Ad.4. Princippet er lovpligtigt.
Godkendt
Ad.5. Der har været lidt oprydning på skolen efter weekendens byfest.
Vi har ansat 3 nye. Benjamin som bl.a. skal være i kommende 4. klasse, Josephine er ansat til 1. klasse og
Mathias til kommende 4. klasse.
Vi skal videre med vores renovering af skolen og herunder omklædning i gymnastiksalen.

Vi besøg af politikere fra Skole-børne udvalget d. 21.6.22.
På fodboldlinjen har vi i år haft 12-14 stykker og i kommende skoleår forventer vi omkring 50. Eleverne er
både fra mellemtrin og udskoling. Bjarne bliver den ene underviser og så skal der findes en yderligere.
I B-skolen har vi i sidste uge haft en meget vellykket skolefest med overskriften ”Markedsdag”.
I denne uge er vi ved at afslutte førskolen – det har været et meget positivt forløb. Førskolen er i praktik i 0.
klasse tirsdage og torsdage hver uge.
Skolen har translokation i morgen og der vil være deltagelse fra bestyrelsen.
Ad.6. På det kommende møde vil bestyrelsen konstituere sig selv.
Deltagelse fra bestyrelsen på 0. klasse forældremøde og deltagelse generelt.
Datoer for kommende møder.
Ad.7. Intet af nævne

