
 
 
 
 
 

SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN  
 
Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til 
ordinært bestyrelsesmøde:  
 
Mandag den 28-11-2022 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet ved hovedindgangen 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 26/9-2022 (Møde den 31/10 blev aflyst) (fast punkt)  

2. Drøftelse af udkast til pædagogisk grundlag (bilag)  

3. Orientering og drøftelse af undervisningsmiljøundersøgelsen (bilag)  

4. Indledende drøftelse af forretningsorden for skolebestyrelsen. (Stine eftersender et forslag)  

5. Dialog om, hvordan vi på Korshøjskolen arbejder med at skabe trivsel hos eleverne  

6. Drøftelse af politisk sag om talentklasser og eventuelt høringssvar  

7. Nyt fra ledelsen (fast punkt)  

8. Nyt fra skolerådet (fast punkt)  

9. Nyt fra elevrådet (fast punkt)  

10. Bordet rundt (fast punkt)  

11. Eventuelt (fast punkt)  
 

Referat 28-11-2022 

Ad.1. Godkendt 

Ad.2. Gennemgang af udkastet med mulighed for at stille spørgsmål og drøfte indhold. Grundlaget lægger 

op til at der skal konkretiseres. Grundlaget tager afsæt i noget vi gerne vil arbejde henimod. 

Bestyrelsen kan se potentiale for at udvikle praksis på baggrund af det pædagogiske grundlag. Forslag om at 

arbejde med et værdigrundlag for forældrene. Nysgerrighed på hvordan vi får værdierne til at leve. Forslag 

om at inddrage eleverne i hvordan værdierne opleves i hverdagen fx ved en måling. Forestilling om at 

værdierne kan ses i forskellige sammenhænge. Arbejdet med værdierne er en fælles opgave mellem skole 

og hjem. Forældre er optaget af hvordan der arbejdes med inklusion ind i klassen.  

Skolen ser allerede at værdierne er i spil, men vi vil gerne have dem til at leve endnu mere.   

Ad.3. Gennemgang af undersøgelsen. Der er opmærksomhed på ventilation og træk i klasserne. Ledelsen 

følger op på det.  

Ad.4. Diverse kommentarer til indhold. Fremad vil formand og Jim mødes forud for 

skolebestyrelsesmøderne for bl.a. at tale dagsorden til kommende møde. Stine og Jim vil også arbejde på et 

årshjul for skolebestyrelsens emner. 

Ad.5. Udsat til kommende møde. 



Ad.6. Jim laver et udkast til et høringssvar og taler sammen Stine. Høringssvaret vil tage afsæt i at der er 

opbakning til muligheden, men at det er vigtigt at belyse udfordringerne.  

Ad.7. Vi er undervejs med et nyt valgfag, hvor der er tilbydes håndbold om morgenen. Vi skal lave en plan 

for hvis der laves automatisk nedlukning af strøm. Vi har sagt farvel til Mathias Andersen, som har fået jo i 

et specialtilbud. Herudover siger vi farvel til Kathrin. I stedet har vi ansat Anders Hald. 1.12. siger vi goddag 

til en ny pædagog Palle Sylvestersen. Der er frem ad mulighed for at det er skolelederen der kan beslutte 

forkortelse af skoledagen. Tidligere skulle man ansøge.  

Ad.8. Udsat 

Ad.9. Toiletter har været drøftet. Ønske om mere rengøring. Der er lavet aftale med kantinen om suppe en 

dag om ugen fra det nye år. Ønske om flere fagdage og i flere fag. Ønske om flere grupperum i udskolingen. 

Ønske om flere aktiviteter for udskolingen i pauser. Der er udfordringer med snus. Der skal laves en 

udtalelse på niveaudifferentiering, som elevrådet taler med Jim om. 

Ad. 10. Udsat 

Ad.11. I kommende uge møde formand og næstformand med Lise-Lotte Lervad, formand for Skole og 

Uddannelse. Et emne kunne fx være at drøfte formålet med Skolerådet. Et andet emne kunne fx være 

udfordringer med branding med de restriktioner der er for brug af FB. 

 

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


