Skolebestyrelse – Tornhøjskolen
Referat
Torsdag d. 18-6 2020 fra 17-19.30
Medarbejderrum
Fast punkt: Godkendelse af dagsorden og referat
1. Nyt fra Unge Rådet
- 10 min

2. Status vedrørende kontrolleret genåbning
- 15 min

3. Status på næste år 20-21 om skoledag/tiltag
mm.
15 min.

4. Årshjul for skolebestyrelsesmøder 2020-2021
15 min.

Unge Rådet har afholdt et Meet-møde.
Der spørges til Netto-regler – pt. må ingen gå i Netto
pga. smittekæden.
Eleverne i ældste klasser er lige kommet tilbage på
skolen og skal vænne sig til regler og de mangler
samvær på tværs af klasserne – men forstår sikkerheden
under Corona skal tilgodeses.
Det var godt at komme i skole og se vennerne igen.
De ansatte har taget rigtig godt imod børnene – god
struktur, hvilket er forældrenes oplevelse.
Alle børn og voksne har i udeaktiviteterne fået brugt hele
skolens matrikel.
Masser af gode udeaktiviteter – vejret har været et
kæmpe plus.
Opgaveoversigterne for skoleåret 20-21 for de
pædagogiske medarbejdere er ved at blive justeret og er
næsten klar til udlevering.
Der afventes åbningsinformationer fra ministeriet til efter
sommerferien – før der kan træffes de sidste
beslutninger om sikkerhed-afstand for både skole og
DUS. Der er kommet nyere retningslinjer for fritidstilbud i
sommerperioden – med afstand mm.
Forslaget til lokalefordelingen er klar.
Skemaerne mangler pt. en finjustering.
En medarbejder har fået nye arbejde – derfor er der et
stillingsopslag ude – ansættelser den 29.6.
Der er arbejdsuge i uge 27 for alle medarbejdere
Planlagte/italesatte emner i årets løb – pt.
•Mødeårshjul blev gennemgået og tilrettet
Kommende års møder skal blandt andet omkring:
 Principper- inc. Kommunikation
 Bevægelse –idræt – sundhed
 Info om økonomi-ansættelser-drift mm.
 Fællesskaber og forebyggelse
 Elevinvolvering - forældreinvolvering
 De 17 Verdensråd for bæredygtig
 Udvikling på Tornhøjskolen
 Trivselstiltag
 Fagligt arbejde for at dygtiggøre elever

5. Renovering og møbelinformation
10 min.

De nye møbler er kommet og de gamle møbler bliver
genbrugt via information til andre skoler.
Aulaen er ved at blive klar til dimissionen, som skal
afvikles efter nødpasningsretningslinjer – hver familie
komme med tre personer.

6. Stillingsopslag til afdelingsleder– og proces
30 min.

7. Orientering -nyt fra
- Skolebestyrelsesformand
- Skolens ledelse
- 10 min

Tornhøjskolen får nye yderdøre – de ældste udskiftes til
nye grå, som resten af skolen har.
Der bliver sat nyt lys op i mange lokaler.
PLC har fået nyt gulv, der bliver nymalet
Der er efterbestilt nye møbler og ellers genbruges mange
af de eksisterende møbler.
Garderoben ved medarbejderrummet bliver renoveret.
Kevin Hansen er konstitueret som afdelingsleder med
souschef position indtil 31.10. 2020
Opslag af lederstilling styres af skolelederen i
samarbejde med forvaltningen.
Procesplanen fra juni – oktober og udkast til
stillingsopslaget blev gennemgået.
Skolebestyrelsen behandler opslag og aftaler, hvem
deltager i ansættelsesudvalget til augustmøde.
Ansættelsesudvalget deltager i hele ansættelsesproces.
Der er et ønske om, at informationer lægges ud på aula –
lægges som både word og pdf, såfremt det er teknisk
muligt.
Der er udsendt et spørgeskema vedr. skolemad til
forældrene i skolebestyrelsen.
Der er indgået fratrædelsesaftale med en sygemeldt
sekretær. Der er pt. en ekstern sekretær inde én gang
om ugen.
Planlægning af sidste skoledag fylder meget, da der skal
omtænkes i tradition og sikkerhed – både hos
medarbejdere og elever.
Afgangsklassen kommer ud med et godt resultat.
Der mangler nogle få elever, som skal have gennemført
de nationale test.
Skolens trivselsmåling er gennemført og resultaterne er
steget positivt. Vi venter i spænding på
landsperspektivet.
Mødeplanen for medarbejderne er næsten klar.

9. EVT.

Kommende møder – skoleåret 2020/2021
Efteråret 2020
Tirsdag 17. august 2020 – fra 17-19
Mandag d. 21. september- fra 17-19
Torsdag d. 22. oktober – fra 17-19
Mandag 23. november- fra 17-19.30
Mandag d. 14. december- fra 17-18 (julehilsen)

Foråret 2021
Torsdag 14. januar 2021-fra 17-19
Mandag d. 15. februar fra 17-19
Torsdag 11. marts fra 17-19
Torsdag 8. april fra 17-19
Tirsdag 11. maj fra 17-19
Tirsdag d. 15. juni fra 17-19.30
Referent: LKB/AMN

