
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 

indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 

 

Onsdag den 30. januar 2019 

Kl. 19.00-21.30 

Bemærk forlænget mødetid! 

 

909. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

910.  Kort orientering om Randers Kommunes 

rygepolitik (JK) 

 

911.  Orientering om skolens budget for 2019 

(JK) 

 

912.  Diskussion og udvælgelse af, hvilke 

principper vi skal starte med at revidere (JK) 

 

913. Gennemgang og indledende drøftelse af 

resultaterne af 

forældretilfredshedsundersøgelsen/FTU (JK) 

 

914. Drøftelse af høringssvar om 

uddannelsespolitik (JK) 

 

915.  Godkendelse af feriekalender (JK) 

 

916. Bordet rundt 

 

917. Punkter til kommende møder. 

 

918. Placering af næste møde. 

 

919. Eventuelt.  
 
 
 
 
 

 

Nr. 197 

 26/2, 25/3, 25/4, 27/5, 27/6    

 

 
Tilstede: René, Stine, Jan, Rikke, Holger, Karoline, 
AS, SW, HBA, JK, KI 
 
Ad. 909 Godkendt 
 
Ad. 910 Randers Kommune har besluttet at 
kommunens arbejdspladser skal være røgfrie, 
hvilket betyder at der skal være røgfrit i 
arbejdstiden og på kommunens matrikler. 
 
Ad. 911 Der er meldt midler ud til skolen for 
regnskabsåret 2019. Midlerne er opgjort til 
henholdsvis skoledel og SFO. 
Budget for 2019 er godkendt 
 
Ad. 912 Principper for klassedannelse og 
vikardækning tages op på kommende møde i en 
indledende drøftelse. 
 
Ad. 913 Samlet set ligger Korshøjskolen med et 
godt resultat i forhold til den samlede 
forældretilfredshed. Der foreligger pt. en rapport 
for skoledelen og en rapport for SFO. 
Bestyrelsen er nysgerrig på, hvorvidt der kan 
trækkes rapporter, der viser tilfredsheden for 
skolen afdelingsvis dvs. for indskoling, mellemtrin 
og udskoling. JK undersøger. 
Undersøgelsen tages op igen på kommende møde, 
for at afgrænse hvilke områder bestyrelsen vil gå 
tættere på.  
 
Ad. 914 JK sender høringssvaret ind. 
 
Ad. 915 Feriekalenderen er godkendt for skoleåret 
2019/2020 og 2020/2021. 
 
Ad. 916 Skolen har haft besøg af Arbejdstilsynet i 
uge 4. Tilsynet havde enkelte mindre 
bemærkninger i forhold til udbedringer. JK har 
fulgt op på udbedringer. 
 
Henvendelse fra forældre vedr. kommunens 
forslag til ændringer på specialområdet og skolens 
holdning i denne sammenhæng. 
De kommunale forslag er endnu ikke besluttet og 
derfor er der ikke et aktuelt konkret forslag, som 
skolen kan forholde sig til. René tager kontakt til 
vedkommende. 
 



Det er aftalt med Gitte Mandal at hun træder ud 
som suppleant.  
 
Ejendomsservice har kontaktet skolen vedr. 
vedligehold og pt. er det aftalt at prioritere lofter i 
b-skolen, udvalgte elektriske installationer og en 
del af loftet på forbindelsesgangen. 
 
I skolens kommende udviklingsplan skal der bl.a. 
arbejdes med en modernisering af håndværk og 
design lokaler og skolens toiletter. 
 
Skoleforvaltningen har tildelt skolen en pulje til 
udendørsarealer og af denne skal der bl.a. ske 
udbedringer på legeplads, udeområder og 
belægning. JK har kontaktet kommunens arkitekt i 
forhold til det videre forløb omkring anvendelse. 
 
Karoline fortæller fra elevrådet, hvor god brug af 
toiletter har været i spil. Øvrige drøftelser har bl.a. 
været ønske om flere sociale aktiviteter (fx 
aktiviteter på tværs af mellemtrin og udskoling) og 
fagdage i udskolingen. 
 
Sille har sammen med elever været deltagende i 
kommunens fælles elevråd, hvor der har været 
mange gode initiativer siden sidste møde. 
 
I kommende skoleår vil der være 2 
børnehaveklasser. Børnegruppen startes op som 
førskolegruppe 1.3.19. 
 
Skolen arbejder med at alle årgange skal have 
venskabsklasser i kommende skoleår. Børnehaven 
vil gerne indgå i dette samarbejde med en årgang 
på skolen. 
 
Indsatsen omkring trivsel i bus til og fra skole er 
evalueret i klasserne og ledelsen følger op på dette 
ved et møde med busselskabet. 
 
C-skolens Facebookside er lavet om til 
Korshøjskolens Facebookside. 
 
Ad. 917  

- Principper; klassedannelse og 
vikardækning 

- Forældretilfredshedsundersøgelse 
 
Ad. 918 D. 26.2.19 
 
Ad. 919 

  

 


