
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 

indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 

 

Torsdag den 20. september 2018 

Kl. 19.00-21.00 

 

 

871. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

872. Evaluering af temadag for nye 

skolebestyrelsesmedlemmer på 

Østervangsskolen den 4/9 (alle) 

 

873. Orientering om dialogmøde med det 

politiske udvalg den 29/8 (Rene) 

 

874. Vedtagelse af forretningsorden (bilag) 

(JK) 

 

875.  Forældretilfredshedsundersøgelse (FTU) 

(JK) 

a. Vedtagelse af 1-5 lokale spørgsmål. Udover 

det obligatoriske spørgeskema (bilag), skal vi 

formulere 1-5 lokale spørgsmål. Ledelsen har 

udarbejdet 3 forslag (bilag). 

b. Vedtagelse af tiltag, som skaber 

opmærksomhed om undersøgelsen hos elever 

og forældre, så vi får en høj svarprocent. 

 

876. Vedtagelse af årshjul (bilag) (JK) 

 

877. Tilsyn med skolebygningen. Da vi inden 

for det næste år inddrages i udbygningsplanen 

for Korshøjskolen, skal skolebestyrelsen have 

en orientering om relevante områder på skoler. 

Vi går en tur på skolen, hvor vi ser følgende 

(bilag) (JK) 

a. et almindeligt klasselokale 

b. Medarbejdernes arbejdspladser 

c. Madkundskabslokalet 

d. Fokusbåndet (14a) 

e. Håndværk/design- og billedkunstlokalerne 

f. Indendørs og udendørs toiletter 

 

878. Tilsyn med medarbejdernes sygefravær 

(bilag) (HBA) 

 

879. Princip: Indledende drøftelse af, om 

skolebestyrelsen skal formulere et princip om 

aflevering af mobiltelefoner. (JK) 

 

Nr. 194 

 25/10, 10/12, 28/1, 26/2, 27/3, 25/4, 27/5, 24/6    

 

 
Tilstede: René, Vibeke, Holger, Rikke, Stine, 
Malene, Jan, SW, IKM, HBA, JK, KI 
 
Ad. 871. Godkendt 
 
Ad. 872 Flere spændende workshops, særligt 
årsberetningen i video, ideer om forældreforening 
og skolebestyrelsens årshjul. Gerne flere 
workshops i stedet for den indledende 
rammesætning omkring det at arbejde i 
skolebestyrelse. Mødet kunne evt. placeres en 
smule senere på skoleåret eller forud for 
sommerferien (for at undgå sammenfald med bl.a. 
forældremøder) 
 
Ad. 873 En del af dialogmødet fungerede som 
videndeling med udvalgte andre skoler i Randers 
indenfor forskellige områder i forhold til det faglige 
løft. 
Dialogmødet havde til formål at skabe dialog 
mellem skoleudvalg og kommunens skoler og 
skolen oplevede deltagelsen som positiv. 
 
Ad. 874 Godkendt med ændringer 
 
Ad. 875  
 
a. 
Spørgsmål 1, udelades 
Spørgsmål 2, der tilføjes plads til bemærkninger 
under svarmuligheder. I stedet for ”bruger penge” 
skrives der ”prioriterer at bruge penge”. 
Spørgsmål 3, der tilføjes ”et par gange om året” og 
der præciseres at det er undervisning i eget 
arbejde”  
I stedet for ”Ja, gerne praktisk hjælp” skrives der 
”ja, giver gerne en hjælpende hånd” 
 
b. 
Skolen laver en proces med initiativer der kan 
være med til understøtte en høj svarprocent. 
 
Ad. 876 Vedtaget 
 
Ad. 877 Skolen skal i 2019 i gang med en 
udbygningsplan. Ejendomsservice står for 
udbygningen. 
Bestyrelsen udtrykke ikke tilfredshed med skolens 
fysiske tilstand og ser frem til at opgaven bliver 
påbegyndt. 



880. Beslutning, om BRUS skal inviteres til et 

skolebestyrelsesmøde. (Bilag) (Rene) 

 

881. Beslutning, om skolebestyrelsen vil 

markere den internationale mærkedag Lærernes 

Dag den 5. oktober (bilag) (Rene) 

 

882.  Bordet rundt 

 

883. Punkter til kommende møder. 

 

884. Placering af næste møde. 

 

885. Eventuelt.  
 
 
 
 

 
Ad. 878 Skolen har arbejdet med forskellige tiltag 
siden 2016 for at få nedbragt et relativt stort 
sygefravær. 
Fokus har bl.a. været at skabe bedre trivsel for de 
medarbejdere der allerede havde et lavt 
sygefravær. 
Skolen ligger nu, samlet set, med et meget lavt 
sygefravær og vores fraværstal forbedres fortsat i 
positiv retning. 
I forbindelse med sygefravær er der faste aftaler 
for hvornår der afholdes omsorgsaftaler mellem 
medarbejder og den nærmeste leder. Der er 
stærkt fokus på at arbejde med skolen 
professionelle kapital og skolen er samlet set i en 
meget positiv udvikling. 
Bestyrelsen ser med tilfredshed på den positive 
udvikling. 
 
Ad. 879 Personalet oplever at eleverne finder 
glæde og tryghed ved at der er skabt en kultur, 
hvor skoledagen i udgangspunkt pt. er mobilfri. 
Som opstart prøvede udskolingen i en periode at 
være mobilfri og det fungerede så godt, så vi 
fortsatte aftalen.  
 
Bestyrelsen ønsker et princip om en mobilfri skole, 
fordi det et med til at skabe mere nærvær og 
understøtte det sociale og forebygge mobning. 
Princippet skal understøtte denne retning. 
 
Ad. 880 Bestyrelsen vurderer ikke at det vil være 
relevant at invitere BRUS i 
bestyrelsessammenhæng 
 
Ad. 881 Formanden skriver til personalet på vegne 
af bestyrelsen og sender også ud til de øvrige 
forældre. 
 
Ad. 882 Skolen afventer en andel i en pulje vedr. 
udearealer. 
 
Sille har sammen med to repræsentanter fra 
skolens store elevråd været med i et fælles elevråd 
i Randers. Elevrådet prioriteres højt i kommunen. 
Repræsentanterne vil skulle afsted flere gange 
henover skoleåret. 
 
Et ønske om en opmærksomhed på placering af 
forældremøder, så der minimeres muligheden for 
sammenfald af møder. 
 
Ad. 883 Forslag til punkter næste gang: ”den gode 
historie” og sociale medier. 
 



Ad. 884 25.10.18 
 
Ad. 885 Mulighed for at låne håndbogen af JK, som 
handler om skolebestyrelsens arbejde. 

  

 


