SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til
ordinært bestyrelsesmøde:
Mandag den 29-08-2022 kl. 19.15-21.15 i mødelokalet ved hovedindgangen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne
Konstituering af formand og næstformand
Rundtur på skolen
Drøftelse af Korshøjskolens 4 værdier, Fællesskab, Mod, Begejstring og Mangfoldighed (bilag)
Bordet rundt
Punkter til kommende møder
Eventuelt

Deltagende ved mødet: Camilla I. Nielsen, Stine Iversen, Rikke Voigt, Line B. Pedersen, Stine W. Mortensen,
Lars Andersen, Siw Christophersen, Nadja E. Bang, Bjarne Eriksen, Hanne Breinhild, Jim Knudsen og Karin H.
Iversen
Referent: Karin H. Iversen

Ad.1. Udgår
Ad.2. Præsentationsrunde af bestyrelsens medlemmer
Ad.3. Valg af formand Stine Iversen og næstformand Stine W. Mortensen
Ad.4. Rundtur til udvalgte steder på skolen
Ad.5. Kort om værdiprocessen blandt medarbejderne på Korshøjskolen og herunder drøftelse og udfoldelse
af Korshøjskolens 4 værdier; Fællesskab, mod, begejstring og mangfoldighed.
Bestyrelsen udtrykker opbakning til overvejelserne om værdier og det videre arbejde.
Bestyrelsen skal også være en del af det fremtidige arbejde med værdier.
Ad.6. Fremover mødes vi kl. 19-21 og vi fastholder de datoer der er meldt ud.
I indskolingen er de to nye 0. klasser startet godt op. Der er lige netop ansat en barselsvikar for Jette, som
hedder Nanna. Pædagog Michael har fået nyt job og der skal derfor ansættes en ny i stedet for ham. Der er
besøgsdag for kommende 0. klasser d. 21. september.
Fremover vil der være ”Nyt fra elevrådet” på dagsordenen.
Forslag om at tale om hvordan vi kan få flere elever til at komme til forældremøderne. Fx med ideer fra
Østervangsskolen, hvor der serveres aftensmad til forældremødet. Punktet sættes på et kommende
bestyrelsesmøde.
Vi har købt en del nye Chromebooks, da en del skulle udskiftes og der skulle bruges yderligere.

Der har været en fejl i beregningerne af lærernes arbejdstid i sidste skoleår, som vi er undervejs med at få
på plads.
Vi har haft en rørskade, som udbedres i uge 42, da det vil betyde at vandet skal afbrydes.
Vi har en lærer på 7. årgang, Eva, som går på barsel.
Fra skoleårets start har vi ansat 3 nye lærere, som er startet rigtig godt op.
Ad.7. Ideer til hvordan vi kan øge deltagelsen ved forældremøder.

