
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 
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Mandag den 27. august 2018 

Kl. 19.00-21.00 

 

 

862. Godkendelse af referat fra konstituerende 

møde 

 

863. Godkendelse af skolebestyrelsens 

forretningsorden - bilag 

 

864. Underskrift på tavshedserklæringer 

 

865. Hvad er I optaget af/interesseret I at 

arbejde med i skolebestyrelsen? 

a) Vi tager en runde, hvor I hver især får 

lejlighed til at fortælle lidt om ovenstående 

b) Hvilke forventninger har vi til hinanden i 

skolebestyrelsen og ledelsen?  

c) Hvordan kan I synliggøre jeres arbejde over 

for de andre forældre? 

 

866.  Dialogmøde 29/8 (Rene, ledelsen samt to 

medarbejdere deltager.) 

a) Kort om formålet med mødet 

b) Hvad er en skolerapport? Hvad er 

aftalemålene? - bilag 

c) Hvad er Korshøjskolens strategi i forhold til 

at tilbagebetale gælden til kommunen? 

Økonomi og inklusionsindsats - bilag 

 

867.  Bordet rundt 

a) Det fælles rådgivende organ (JK) 

b) Temadagen for nye 

skolebestyrelsesmedlemmer (JK) 

 

868. Punkter til kommende møder. 

a) Årshjul 

 

869. Placering af næste møde. 

 

870. Eventuelt.  
 
 
 
 
 

 

Nr. 193 

 20/9, 17/10, 10/12, 28/1, 26/2, 27/3, 25/4, 28/5, 

24/6    

 

 
Tilstede: René, Vibeke, Holger, Rikke, Stine, Jan, 
HBA, JK, KI 
 
Ad. 862 Godkendt 
Ændring i mødedatoer for skolebestyrelsen: 
Mødedato d. 17/10 ændres til d. 25/10 
Mødedato d. 28/5 ændres til d. 27/5 
 
Skolen tjekker generelt op på kontaktoplysninger 
på bestyrelsens medlemmer og kommunikation til 
bestyrelsen vil fremover foregå på mail. 
Medlemmer og suppleanter af bestyrelsen sørger 
for at sende deres mailadresse til Jim på: 
jim.knudsen@randers.dk 
 
Ad. 863 Det slettes fra forretningsorden at 
dagsorden udsendes i papirudgave. 
Punktet ”placering af næste møde” tilføjes, så det 
fremgår som fast punkt på dagsordenen. 
Det slettes at medlemmer skal godkende referat 
med underskrift. 
 
Ad. 864 Tavshedserklæringer underskrives af 
bestyrelsens medlemmer. 
 
Ad 865  
a. 
Optaget af fortsat at arbejde på at gøre skolen 
attraktiv 
Af interesse for at få indsigt i sine børns skole  
Af interesse for skolens økonomi og de 
prioriteringer der foretages 
For at få kendskab til beslutningsgrundlaget ind i 
skolen 
For at blive hørt som forælder 
For at sikre folkeskolen for lokalområdet 
 
b. 
At deltagelse i møder prioriteres, for at sikre et 
godt og aktivt samarbejde og at vi sammen spiller 
skolen god.  
Som ledelse vil vi gerne udfordres af bestyrelsen 
for at få en bredere refleksion og flere 
perspektiver. 
 
c. 
Forslag om at bestyrelsens medlemmer deltager i 
forældremøder fremadrettet og fortæller om 
bestyrelsens arbejde. 

mailto:jim.knudsen@randers.dk


Forslag om at lave et kommende møde for skolens 
forældre og med deltagelse af bestyrelsens 
medlemmer, hvor alle har mulighed for at komme 
med deres oplevelse eller input ind i skolen – gerne 
med fremadrettede ideer til retningen for 
Korshøjskolen, for at forældrene oplever at blive 
hørt og inddraget. Forslaget tages op på et 
kommende bestyrelsesmøde. 
 
Det aftales at der tages billeder af bestyrelsen, så 
de kan være synlige for skolens forældre. Vi 
undersøger muligheden for hvornår der kan tages 
billeder. 
 
Forslag om at der laves flere fællesskabsaktiviteter 
på tværs af skolen, for at binde det store 
fællesskab på tværs af skolen sammen. 
 
Forslag om at skolen fremadrettet skal have en 
Facebookside, som fx kan bruges til at vise enkelte 
billeder fra en tur eller informere kort om en 
kommende aktivitet evt. med inddragelse af 
elever. Pt. har c-skolen en Facebookside. Det 
aftales at det meldes ud til forældre i C-skolen at 
orientere om siden. 
 
Ad 866 
a.  
Alle folkeskoler i Randers kommer i dialog med 
udvalgte politikere på kommende dialogmøder. 
Korshøjskolen skal ud fra skolens aftalemål (bedre 
score i elevernes faglighed og mere motivation og 
medbestemmelse hos eleverne) fortælle hvordan 
vi arbejder med indsatser i forhold til aftalemålene.  
Randers Kommune har de sidste 3 år arbejdet med 
Professionelle læringsfællesskaber(PLF) i 
kommunens folkeskoler, for at styrke arbejdet med 
elevernes læring  
2 medarbejdere fra skolens PLF-team som arbejder 
med ”professionelle læringsfællesskaber” vil bl.a. 
deltage i dialogmødet og fortælle hvordan vi 
arbejder med elevernes læring.  
Korshøjskolens PLF-team består at 4 
medarbejdere, som sammen med ledelsen er med 
til at kvalificere, hvilke indsatser der skal sættes i 
gang i forhold til dette arbejde. Teamet har blandt 
andet arbejdet med en spørgeguide i forhold til at 
styrke vores indsatser. Processen omkring 
spørgeguiden er med til at danne grundlaget for 
refleksioner med afsæt i spørgeguiden. 
Vi har haft processer i gang i forhold til 
årgangsteam og er nu undervejs med en proces i 
fagteamet i dansk og matematik og for 
pædagogernes vedkommende pædagogik. 



Vi sørger for en tilbagemelding fra dialogmødet på 
et kommende bestyrelsesmøde. 
 
b. 
I skolerapporten er samlet udvalgte data om 
Korshøjskolen, som beskrevet i a. ovenfor og som 
er de primære pejlepunkter for vores arbejde. 
c. 
Vi er opsatte på at styrke vores inklusionsindsats 
for elever der kan være udfordret i at kunne 
deltage i skolens sociale og faglige fællesskaber. 
Derfor har vi iværksat ”Fokusbånd”, som er et 
skærmet miljø, hvor der arbejdes intensivt, 
struktureret og individuelt med en mindre gruppe 
elever. 3 personaler varetager opgaven, hvoraf de 
to er uddannet inklusionsaktører i skoleåret 17/18. 
 
Ad 867  
a.  
En samling af forskellige interessenter, som har til 
sigte at være i dialog med politikerne om at styrke 
folkeskolen. 
b. 
Temadagen afholdes d. 4.9 på Østervangsskolen 
 
Vi er startet godt op på skoleåret og har sagt 
velkommen til vores to nye børnehaveklasser, som 
også er startet godt op 
Jim og Karin har været på besøg i børnehaven, for 
at hilse på, se børnehaven og som afsæt for det 
fremtidige samarbejde. 
 
I november vil der komme en 
brugertilfredshedsundersøgelse ud til alle skolens 
forældre – på linje med de øvrige folkeskoler i 
Randers. 
 
Ad 868 
a.  
Jim laver forslag til et årshjul for indholdet i 
skolebestyrelsens møder i skoleåret 18/19. 
Øvrige forslag om kommende punkter: 
Tale om kommende møde (fra 865 punkt c). 
Må skolens ældste elever forlade skolen i 
pauserne? Hvordan skal aftalen være om 
transport, når undervisningen forlægges til 
andetsteds end Korshøjskolen ved fx besøg på 
Naturskolen? 
Drøftelse af fremtidig mobilpolitik 
 
Ad 869 Næste møde afholdes 20.9.18 kl. 19-21 
 
Ad 870 Intet at bemærke 

  

 


