Korshøjskolen
Skolevænget 1, Harridslev, 8930 Randers NØ
Korshøjskolen og Kraftcenter Korshøj
Korshøjskolen er en tosporet folkeskole med eget skoledistrikt, hvis kerneopgave det er, at sikre
skoledistriktets børn og unge læring, udvikling og dannelse i ordets bredde betydning. At der er
tale om en folkeskole har for os den betydning, at den er for alle børn og unge, men også at der
ikke kun er tale om de 6 til 16-årige, men alle aldersgrupper – fra ”vugge til grav”. Vi har ønsket og
arbejdet for at være en del af et dynamisk og levende lokalsamfund – et lokalt kulturcenter.
Det har gennem årene udmøntet sig i et meget bredt samarbejde mellem kulturtilbud,
ungdomsskole, aftenskole, musikskole, lokale institutioner og organisationer, hallens bestyrelse og
personale, det lokale foreningsliv ikke mindst samarbejdet med SMIFF og det lokale erhvervsliv. Et
samarbejde som har omfattet både praktiske forhold vedr. lokaleudlån og –leje, men i lige så høj
grad et mere udviklings- og indholdsmæssigt orienteret samarbejde. Eksempelvis varetager
Randers Ungdomsskole en række valgfag for Korshøjskolen, og næste år samarbejder vi med
SMIFF om et valgfag, Juniortræner, hvor eleverne får en egentlig uddannelse som
ungdomstrænere i idræt og sport. I valgfaget indgår 10 ugers praktik, der som udgangspunkt
varetages af SMIFF.
Skolen stiller faciliteter til rådighed, men har også selv behov for indendørs og udendørs faciliteter
til idræt, motion og bevægelse, som Kraftcenter Korshøj er et udtryk for.
Et Kraftcenter Korshøj vil få stor betydning for hele Klyngeområdets ”store og små”. Med en
skolestruktur, som fordrer både stor læring og bevægelse i dagligdagen vil et center med
aktivitetsmuligheder både inde og ude bidrage til at styrke de unge menneskers skoledag, men
også tilføre mulighed for en langt større fleksibilitet og sammensmeltning af skole, foreningsliv og
kultur fremover.
Et behov der understreges af folkeskolereformens krav om yderligere motion og bevægelse og
ønsket om at udvikle ”den åbne skole”. Korshøjskolen er bl.a. udfordret af, at det er tidskrævende
og dyrt at transportere elever til attraktive faciliteter i eller tættere på Randers. Vi kan kun i
begrænset omfang flytte undervisningen uden for matriklen eller nærliggende matrikler.
En tilblivelse af Kraftcenter Korshøj vil endvidere sikre Korshøjskolens størrelse, samt bidrage til
den bliver valgt af fremtidige forældre for deres børns skolegang.

Skoleleder

Karl-Johan Pedersen

Skolebestyrelsesformand

Gorm Vestergaard

