
SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til 

ordinært bestyrelsesmøde: 

Mandag den 6-2-2023 kl. 19.00-21.00 – Vi mødes ved kontoret 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 9.1-2023 (fast punkt) 

2. Forslag om frisættelse af skolerne i forbindelse med afkortning af skoledagen i indskolingen (bilag) 
3. Drøftelse af forældrerepræsentanternes opgave, når forældre eller elever henvender sig angående 

konkrete elevsager eller personalesager. Skal vi lave en kort procedure for det? (bilag) 
4. Drøftelse af forældrerepræsentantens rolle i forbindelse med ansættelsessamtaler 
5. Korshøjskolens ordensregler (bilag) 
6. Regnskab 2022 (bilag) 
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) 

 

Deltagende ved mødet: Stine W. Mortensen, Line B. Pedersen, Stine K. F. Iversen, Rikke Voigt, Siw 
Christophersen, Nadja E. Bang, Bjarne Eriksen, Claus Midtgaard, Hanne Breinhild, Jim Knudsen og Karin H. 
Iversen 
Referent:  Karin H. Iversen 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde d. 6.2.2023 
 
 
Ad.1. Godkendt 
 
Ad.2. Fra skolens side er vi positivt stemte for frisættelse. Bestyrelsen bakker op om dette. Jim udfærdiger 
høringssvar. 
 
Ad.3. Opfordring til at forældre selv henvender sig direkte til skolens ledelse. Bestyrelsen må ikke gå ind i 
enkeltsager og opfordres til at forholde sig neutralt. 
 
Ad.4. Som forældrerepræsentant bliver man en del af ansættelsesudvalget og får mulighed for at læse og 
vurdere ansøgninger og udvælge ansøgere til samtale. Ved samtalen har repræsentanten også mulighed for 
at spørge ansøgere om fx forældresamarbejde eller andet relevant. Ved hele ansættelsesforløbet er der 
fortrolighed. 
 
Ad. 5. Bestyrelsen godkender tilføjelse til ordensregler. Ordensregler sendes ud til forældrene. 
 
 



Ad. 6. Overordnet gennemgang af regnskab for 2022. Vi går ud af 2022 med et overskud på knap en halv 
million. Bestyrelsen godkender regnskabet. 
 
 
Ad. 7. Vi har pt. en klagesag fra en forælder. I uge 7 forventer vi nye lofter på forbindelsesgangen. Vi har en 
læsevejleder der er blevet uddannet og en er undervejs i sin uddannelse. Vi har to stillingsopslag; En 
lærerstilling i udskolingen og en pædagogstilling i specialklasserne. Nyt punkt fremad; nyt fra 
medarbejderne. 
 
Ad. 8. Ikke noget nyt, der har ikke været møde siden sidst. 
 
Ad. 9. Elevrådet er undervejs i arbejdet med en undervisningsmiljøundersøgelse. Der arbejdes med to 
temaer ”støtte og inspiration” og ”mere spændende undervisning”. Klasserne skal komme med bud på 
indhold ind i de to temaer. I Danske skoleelever har næstformanden trukket sig, så den lokale næstformand 
er stillet op. Siw er efterfølgende blevet valgt som lokal næstformand. 
 
Ad. 10. Bjarne giver udtryk for overvejelser om gåbus. I indskolingen har vi udsmykningsdage i denne uge 
torsdag og fredag. SFO er gået i gang med et dramaforløb, som er et musicalforløb. Musical vises for 
forældre og muligvis i skole. Onsdag er der orienteringsmøde med de kommende førskoleforældre. Vi har 
32 tilmeldte førskolebørn. Forslag om et konkret oplæg vedr. deling af billeder på de sociale medier – Stine 
undersøger nærmere.  
 
Ad. 11.  
 
 

 

 

 

 

 

 


