
21.8.2019 Dagsorden fælles bestyrelsesmøde  
 
17-17.10 
Valg af ordstyrer og referent. 
Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
Fremmøde: alle 
Ordstyrer: Kirsten M 
Referent: Conny 
Referat: Godkendt 
 
Velkommen til et nyt skoleår - datoer   - Conny er ny medarbejderrepræsentant for skolen - 
status på skolestarten (Olga/Tove) 
  
Tove byder velkommen. 
Ugeskema: Nyt tiltag i undervisningen - kommet godt i gang - det virker. 
Datoer: Ligger fast (se dokument i fællesmappen) - der er 7 møder i alt.  
Vi holder (foreløbig) det 8. møde d.14/11 2019 kl. 18.00. 
Marja, Kirsten og Olga deltager i dialogmøde i: “Udvalget for læring og 
forældrebestyrelsesformænd” d. 2/9-2019 - dagpasning  
 
17.10-17.25 
Invitation til forældremøde og mødets indhold, herunder skolebestyrelsens præsentation og 
tilgængelighed (Olga og Tove)  
 
Forældremøder bygges op som workshops, hvor forældre kan cirkulere ift. det de 
ønsker at høre om. 
Skolebestyrelsen sørger for pasning af de børn der ikke kan findes pasningsmulighed 
til. 
Kirsten Skipper undersøger om der er nogle rutinerede store søskende som vil lege/lave 
sjov med de børn der ikke kan findes pasningsmulighed til 
 
 
 
17.25-17.50 
Spisning 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
17.50-18.05 
Opfølgning på temamødet om forældrerådene fra foråret - det videre forløb med forældre på 
banen (Olga og Tove) 
 
D 20.2.2020 Fyraftensmøde med forældre og medarbejdere.  
Vi følger op på Temaet: Forældrefiduser  
Til forældremødet hænger der opslag omkring temaet for at tiltrække/oplyse 
forældrene. 
 
 
18.05-18.40 
Beskrivelse af vores fælles “pædagogisk dag” fredag den 16.08, opdelt i tre: 
- Fælles pædagogisk ståsted 
- Årshjulet og de fysiske rammer 
- Jubilæum ...her kommer skolebestyrelsen også på banen - plan for dette … 
 
Tove og Olga fortæller fra vores dag på Hornstrup Kursuscenter, hvor vi bl.a drøftede 
Korning skole og Landsbyhavens fælles pædagogiske “Ståsted” - pyramiden 
Relationskompetencer - gode diskussioner - gruppearbejde => gode processer - Ulrik 
Wilbeks profilanalyser - hvordan bliŕ vi hinandens forskellighed og styrker eller 
“forstyrrer” hinanden. 
Årshjulets indhold blev uddelegeret og i fællesskab blev der  skabt overblik. 
Brainstorm i grupper ift. Jubilæet - ideerne væltede ind. 
Stort telt i gården med salgsboder mad etc. (Korning Hus) 
Gym.sal skal illustrere korning skole gennem 75 år (tidslinje) 
Ude i klasserne illustreres skolen  anno 2019 
Underholdning. 
Planlægningsgruppe: Olga, Lotte, Kirsten S., Marja og Tove - der skal flere med - 
Tove har kontakt til foreningslivet i Korning - og vil efter mødet d.9. sept.  give besked 
om hvem der mere deltager i planlægningsgruppen. 
 
 
18.40-18.50 
Arbejdslørdag den 31.08 indhold og form ( invitation til dette ). Herunder et punkt med ideer 
til jubilæumsaktiviteter. 
 
På forældremødet tilkendegives dato for arbejdslørdag,  som bliver lørdag d. 28. 
september 9.00 - 13.00 
Rikke vil gerne stå for maden. 



 
 
 
18.50-19.00 
Skole og Forældres landsmøde 15. november kl. 16-16. november kl. 16 - op til 2 deltagere 
fra Korning (vi blev inviteret pr. mail 20. maj). 
 
Der er tilmeldingsfrist til efter næste skolebest. møde i sept. 
 
Eventuelt: Messe i Horsens den 9.-10. november i samarbejde med Lokalrådet - ansvarlige? 
(Skipper). 
Med på forældremødet 
 
Conny: 
PLC kursus ( Liza og Conny) 
Pædagogisk læringscenter) (AKT - Danskvejleder - matematikvejleder - IT - vejleder) 
Skemalagt => Flow og overblik. 
Elevsamtaler - forældresamtaler skemalagt. 
Mette udd. til  motorisk vejleder 
Olga: 
Pia + Olga har været  kursus i udvikling af kompetencehjulet. 
Pia - Olga skal på MLE kursus  
Tove deltager fredag den 6.09  
kopi fra mail  
Velkommen til Folkeskoledagen 2019 
  
Det er med stor fornøjelse, at vi snart kan byde dig velkommen til Folkeskoledagen d. 6. 

september 2019 – i flotte omgivelser ved FÆNGSLET. Vi glæder os til dagen sammen 

med dig og mere end 500 andre deltagere, og vi håber, at vi sammen kan skabe en helt 

fantastisk dag samt et stort læringsfællesskab, hvor vi skal diskutere og ideudvikle på 

fremtidens folkeskole. 

  

Besøg evt. vores hjemmeside og læs mere om, hvad der venter: 

folkeskoledagen.horsens.dk 

På selve dagen får du udleveret et individuelt program. 

 
 
 
 

https://folkeskoledagen.horsens.dk/
https://folkeskoledagen.horsens.dk/

