
SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til 

ordinært bestyrelsesmøde: 

Mandag den 9-1-2023 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet ved hovedindgangen 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 28/11-2022 (fast punkt) 

2. Forslag til årshjul (bilag) 

3. Drøftelse af ordensregler (bilag) 

4. Orientering om ferieplan (bilag) 

5. Oplæg og drøftelse af Korshøjskolens arbejde med elevernes trivsel 

6. Nyt fra ledelsen (fast punkt) 

7. Nyt fra skolerådet (fast punkt) 

8. Nyt fra elevrådet (fast punkt) 

9. Bordet rundt (fast punkt) 

10. Eventuelt (fast punkt) 

 

Deltagende ved mødet:  

Referent:  Hanne Breinhild 

 

Referat:  
Ad. 1. Godkendt. 

Ad. 2. Forslaget til årshjul/årsplan for skolebestyrelsens arbejde blev gennemgået og vedtaget, som en 

overordnet ramme der suppleres med aktuelle punkter. 

Ad. 3. Forslag til ordensregler blev gennemgået og diskuteret, bl.a. om der skal være konsekvens/straf for 

de, der ikke overholder dem. Jim beskriver at straf er ikke et godt pædagogisk redskab. Ordensreglerne blev 

godkendt. 

Ad.4. Ferieplan for næste skoleår blev forelagt og godkendt. 

Ad.5. Oplæg fra ledelsen om vores pædagogiske afsæt for trivsel, de fælles aktiviteter vi har for at skabe 

trivsel, og skolens tilbud ved manglende trivsel. Vi arbejder ud fra at skabe stærke børnefællesskaber. 

Emnet kan tages op igen ved aktuelle spørgsmål. 

Ad. 6. Skolens personalerum bliver istandsat i januar måned og der kommer et personalekøkken som vi har 

manglet. Der er Landsindsamling som skolerne støtter ved at alle går 6 km og samler penge ind. Afvikles 

d.18. jan. Vi får besøg af Lise Lotte Lervad, der er på besøgsrunde på skolerne. 

Ad. 7. Formanden har haft møde med Børn og skoleudvalgets formand og der var fokus på 

forældredeltagelse i skolen. Ønske om branding af skolen kan f.eks. være en folder om skolen, vi kan 

invitere en person fra kommunikations afd. med til skolebestyrelsesmøde? Kan en fælles skolefest 

for hele skolen give noget? Eller andet fælles arrangement? 



Ad. 8. Elevrådet arbejder med handleplan for undervisningsmiljøet og har valgt 5 punkter ud de vil fokusere 

på. 

Ad. 9. Førskole starter op med 32 børn til 1.marts. 

 

 

 

 

 

 

 


