
Skolebestyrelse – Tornhøjskolen 

Referat 

Tirsdag d. 29-10 2019 fra 17-19.00  

i mødelokale 1 – v. PLC 

 
 

 
 

Godkendelse af dagsorden og referat 
- 5 min. 

Er godkendt.  
Hjemmesiden vil blive opdateret med referater ift. 
skiftet til Aula.  

1. Unge Rådet - aktuelt 
10 min. 
 

1. Aktuelt om proces vedr. supplerende 
bestyrelsesvalg 
Samt 
Beslutning/ansøgning om rul i valg efter 2. år 

  
 

Næstformand for Unge Rådet Amy er tilstede og 
fortæller om følgende emner:  

 
Evaluering af idrætsdagen. 

 
Hvordan oplever I, at skolen sætter gang i noget, som 
gør noget godt for jeres venskab mellem hinanden? 

 
Hvad gør I selv i skolen, som gør noget godt for 
venskabet? 
 
Der er arbejdet emnerne i elevrådet,  

2. Aktuelt om skolebestyrelsesvalg  
samt 
Beslutning om ansøgning af valg efter 2 år 
20 min.  
 

Det besluttes, at der laves et møde d. 12. november 
kl. 17.00 for den nye skolebestyrelse. 
Dagsorden følger. 
 
Det besluttes, at man vil ansøge om rullende valg til 
skolebestyrelsen efter 2 år.    

3. Årsberetning for 2018-2019 v. Maja 
- Input 
- Drøftelse 
- 15 min. 

 

Der gives input til formanden om mulige punkter til 
årsberetningen.  
Noter fra dagens møde er sendt til formandens videre 
arbejde. 

4. Princip om evaluering 
- Skal laves nu for alle skoler  
- Hvad er vigtigt 
- 30 min. 

Princippet om evaluering påbegyndes  
Der fremvises 3 forskellige bud på mulige principper.  
Der arbejdes videre med princippet på et af de 
kommende bestyrelsesmøder 
.  

5. Budget-prioritering v. AMN 
- Kort intro til økonomi og budget 
- Prioritering af nye indkøb for dette skoleår 
- Drøftelse og tilkendegivelse 
- 15 min. 

 

 Der informeres om den økonomiske status i Aalborg 
kommune og om budget tiltag for kalenderåret 2020. 
 
 En stor del af Tornhøjskolens overskud for 
kalenderåret 2019 er indefrosset. Der er givet en 
skriftlig garanti fra forvaltningen om, at pengene 
tilbagebetales januar 2020. 
 
Processen omkring indkøb af læringsmiljøer er sat i 
gang.  
 
Der er givet ok til, at Tornhøjskolen kan påbegynde 
ansættelses-proces med start af medarbejder 
01.01.20  
 
Det gives en gennemgang af de tiltag, som er 
igangsat. Det indeholder bla.: Kontor, læringsmiljø til 
eleverne, materialeopdatering, lærerenhed, mobil 
samt etablering af gulv i PLC.  



  
 

Nyt fra 
6. Skolebestyrelsesformand 

Skolens ledelse 
15 min 

Intet nyt fra skolebestyrelsesformand 
 
Skoleledelsen informerer om:  
Arbejdet og processer omkring sprogprøver  
Medarbejderarbejdsdag m. overnatning d. 1. 
november 
Stillingsopslag og afklaring af proces. 
Ændring i skoleledelsen- Christian Møller indgår som 
afdelingsleder pr. 1-11 2019 
Besøg fra skolechef d. 28-10 
Organisationsændringer i skoleforvaltningen 
Aula- den nye portal 

7. EVT. 
5 min.  

Evt. punkt på kommende bestyrelsesmøde om 
forældreoplevelsen af Aula.  

Referent: MWJ/AMN 


