
SKOLEBESTYRELSEN VED 

KORSHØJSKOLEN 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- 

og elevrepræsentanterne samt skoleledelsen 

indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 10. december 2018 

Kl. 19.00-21.00 

 

DER VIL BLIVE TAGET 

PORTRÆTFOTOS AF ALLE 

FORÆLDREREPRÆSENTANTER 

 

899. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

900. Vedtagelse af nye mødedatoer (bilag) (JK) 

(Tjek gerne datoerne inden mødet, så vi kan 

træffe beslutning om hver dato på mødet) 

 

901. Orientering om status på indskrivning af 

elever til kommende 0. klasser (HBA) 

 

902. Drøftelse af høringssvar til forslag om 

ændring af takstbetaling for 10. klasses elever i 

specialtilbud (bilag) (JK) 

 

903. Drøftelse af høringssvar til forslag om 

bortfald af takstbetaling for omgængere i 

specialtilbud (bilag) (JK) 

 

904. Indledende drøftelse af, om 

Korshøjskolens elever i udskolingen mod 

forældretilladelse skal have lov til at forlade  

skolens område i en eller flere pauser. (JK) 

 

905.  Bordet rundt 

 

906. Punkter til kommende møder. 

 

907. Placering af næste møde. 

 

908. Eventuelt.  
 
 
 
 
 

 

Nr. 196 

 30/1, 26/2, 25/3, 25/4, 27/5, 27/6    

 

 
Tilstede: René, Jan, Holger, Rikke, Stine, Karoline, 
AS, JK, KI 
 
Ad. 899 Godkendt 
 
Ad. 900 Alle datoændringer fastholdes 
 
Ad. 901 Pt. ser det ud til at vi får 2 
børnehaveklasser i kommende skoleår. Vi vil være 
undersøgende på, hvad børnehaven gør for at 
tiltrække elever til området, da dette kan være 
med til at de efterfølgende søger Korshøjskolen.  
Vi vil fremad være mere opsøgende på at tiltrække 
nye elever til skolen til kommende 
børnehaveklasse. 
 
Ad. 902 Vi ser muligheder i at samle 10. klasse 
elever i færre specialtilbud og ydermere ser vi 
muligheder i at placere et tilbud på Korshøjskolen. 
 
Ad. 903 Der er bred opbakning til forslaget. 
 
Ad. 904 Vi fastholder, at elever ikke må forlade 
skolens område i pauserne og er undersøgende på 
hvordan vi kan sikre at det overholdes. 
 
Ad. 905 Obs på at vi skal huske at lave 
gennemgang af principper på kommende møde. 
Det aftales, at bestyrelsen forbereder sig til næste 
møde ved at se de eksisterende principper på 
skolens hjemmeside igennem. 
 
Opmærksomhed på elever der cykler i skole, når 
det er mørkt og som skal have lys på. 
Gående til skolen kan også være svære at se, hvis 
de ikke bærer reflekser. 
Der kan bestilles gratis refleksveste på TRYGs 
hjemmeside. 
Stine undersøger hvilke muligheder der er for 
bestilling at refleksveste til vores indskoling. 
 
JK undersøger i forhold til saltning af vejene rundt 
om skolen. 
 
JK orienterer kort i forhold til status på 
forældretilfredshedsmålingen og skolens flotte 
svarprocent. 
 



Vi har taget afsked med Vivian i kantinen og Iben 
og Margit, som har været ansat som 
skolepædagoger. 
 
Forvaltningen er undervejs med at lave en 
uddannelsespolitik, som vil komme i høring. René 
og JK vurderer efterfølgende, hvorvidt skolen laver 
et høringssvar, når forslaget kommer ud. 
 
JK orienterer kort i forhold til indsatsen omkring 
tryg transport i bussen til og fra skole. 
 
Skolen har modtaget Skolemælkslegat og indkøbt 
materialer til Fokusbåndet. 
 
Pr. 1.12 startede en ny pædagogstuderende, som 
skal være på skolen frem til 31.5. 
 
Der kommer 4 lærerstuderende 1.1.19, som skal 
indgå i forskellige klasser. 
 
Elevrådet har haft et ønske om noget afskærmning 
henover toiletterne. Vi er ved at undersøge, hvad 
der kan bruges og som ikke hindrer udsugning. 
 
Ønske om at der tages hensyn til placering af 
arrangementer med forældredeltagelse og 
deltagelsen enten er fra morgenstunden eller ved 
skoledagens afslutning. 
 
Ad. 906 Principper, evt. orientering om 
uddannelsespolitik, budget, opfølgning på bus, 
refleksveste,  
 
Ad. 907 Er aftalt under punkt 900 
 
Ad. 908  

  

 


