Skolebestyrelse – Tornhøjskolen
Referat
Tirsdag d. 18-8 2020 fra 17-19.00
i medarbejderrum

1. Godkendelse af dagsorden og referat
- 5 min.
2. Info om skoleårets start og skoleårets tiltag
- Corona – hvad er aktuelt lige nu?

Godkendt

Kort info om status på antal smittede på skolerne
i Aalborg.
Ikke nogle smittede på Tornhøjskolen nu.
Hvis elever/medarbejdere konstateres
Coronasmittede, er der lavet et task-force på
forvaltningen –Tornhøjskolen kontakter
forvaltningen og der kommer en person fra
forvaltningen, som guider skolen i situationer.
Onsdag kommer der retningslinjer fra
forvaltningen, om hvordan vi afvikler
mødeaktiviteter.
Vigtigt at vi på skolen holder de faste rutiner omk.
Covid-19. Faglokalerne er i brug – hvor børnene
også der lukkes ind ad branddørene.
Hvis klasser i tilfælde af smitte sendes hjem, skal
der være fjernundervisningen. Der er
opmærksomhed omk. mulighed for anonymitet –
hvis der konstateres smittede.
Der skal bruges mundbind – når der køres med
offentlige transport. Det gælder elever fra 5.
årgang samt medarbejdere fra mandag d. 24-8.
God opstart af skoleåret. Årgang 0´s forældre fik
lov at komme ind i klassen den første skoledag.
Der var 3 elevfællessamlinger på græsplænen –
så vi undgik for store grupper.
Der er i slutningen af juni ansat et par nye
medarbejdere som lærere.

3. Ansættelsesudvalg og stillingsopslag
- Teknisk serviceleder
- Afdelingsleder med souscheffunktion.
- Der skal vælges mulig repræsentation fra
SB til de to forløb

Vi skal følge ansættelsesproceduren for ledere fra
Aalborg Kommune, når der ansættes teknisk
serviceleder. Der er to samtaler, hvor der ved 2.
samtale er en opgave, som skal løses.
Stillingsopslaget vedr. afdelingsleder kommer ud i
denne uge. Vigtigt at opslaget tiltrækker de rigtige
ansøgere.
Susanne – formand deltager i udvælgese af
afdelingsleder med. Souscheffunktion.

4. Information om Tornhøjskolens
Idrætsskolecertificering

Skolen blev certificeret til Idrætsskole i august 20,
da skolen lever op til kravene, bl.a. antal
idrætstimer, aldersrelateret træning,
idrætsfagudvalg, idrætskoordinator, bevægelse i
fagene.
Der bliver uddannet elever, som skal være
bevægelsescoach. Disse elever skal sammen
med lærere og pædagoger være med til at sikre
at der sker bevægelse i timerne.

5. Målpil – proces
Vi skal udarbejde en målpil for skolen og det nye
er, at skolen skal beskrive, hvad vi ønsker, at
børnene oplever i deres skoletid.
Vi har haft første proces med medarbejderne.
Input fra skolebestyrelsen:
Børnene oplever
Høj fagligt kvalitetsniveau
Brug af Chromebook/PC, som støtter læringen
Gensidigt samarbejde mellem børn og voksne
Stabile og kendte voksne
Høj trivsel
Fællesskabsfølelse
Kompetente voksne
Bevidsthed og ønske om oplevelse af mere
bevægelse i fagene.
Vi skal have fokus på læring og ikke kun de bløde
værdier
Idrætsskolen

6. Nyt fra
- Skolebestyrelsesformand
- Ungeråd (som ikke er færdig med valg pt.)
- Skolens ledelse
- 10 min

Skolebestyrelsen: Certificeringen - en god dag i
fredags.
Unge rådet er ved at konstituere sig.
Vi søger ekstra lærere, som støtter ansøgning og
bevilling fra kommunen pr. 17-8 20, hvor vi har
ansøgt ”flere lærere i folkeskolen ” med fokus på
fraværs problematikken.
Bevilling på 2 vikarstillinger for lærere på fuld tid i
3-4 mdr., hvor ansættelsesforhold slutter til
juleferien 20.

7. Evt.
Hvornår åbner boden? Boden åbnes, når der er
bemanding klar og samt der er en rolig
Coronaperiode. PT. er rammerne ikke mulige.
Idræt og mulighed for at bade sikkert. Ja, det kan
eleverne nu.
Timetal for elever for elever i 7. klasse deres
timer, hvis de ikke skal konfirmeres? Ja, alle får
timerammerne – nogle kan få DSA
Referent: Lene/Anne-Marie

