
Skolebestyrelse – Tornhøjskolen 

Referat 

Mandag d. 9-12 2019 fra 17-19.30  

i mødelokale 1 – v. PLC 

Fast punkt: Godkendelse af dagsorden og referat 
 

 
 

1. Høring nu/på sigt Ny timebevillingsplan 
- Gennemgang v. AMN 
- Ønskes høringssvar fra Tornhøjskolen? 
- 10 min. 

Kort information og gennemgang af den nye 
timebevillingsplan. 
Drøftelse i bestyrelsen om det giver mening at give 
høringssvar.  
Der er møde for skolebestyrelserne på Filstedvej på 
onsdag den 11.12.19 kl.19-21 – hvor forvaltningen 
gennemgår den nye time-bevillingsplan.  
Bilagene sendes ud med dagsorden til bestyrelsen og 
det drøftes på næste bestyrelsesmøde, om man ønsker 
at give høringssvar. 

 
2. Nyt fra Unge Rådet 

- 10 min. 

 
Deltog ikke  

 
3. Information om COWI-projekt om det østlige 

Aalborg 
- Gennemgang ved AMN 
- 15 min. 

 
Information om Cowi-projektet om skole- og dagtilbud i 
det østlige Aalborg. 
Der er lavet interviews samt statistik på alle 7 skoler og 
derefter har COWI analyseret tallene. Cowi har lavet 
analyse på vegne af Aalborg kommune. Pt. er der ikke 
truffet nogle beslutninger – kun til afdækning af 
rammerne. 
Skolebestyrelsens formand kan udtale sig ved 
henvendelser, men for skolens hverdag er det  
rådmanden, som udtaler sig. 
  
Per Clausen har henvendt sig til 
skolebestyrelsesformanden for at komme i dialog med 
bestyrelsen.  
Skolebestyrelsesformanden inviterer Per Clausen til 
næste skolebestyrelsesmøde den 9.1. 2020 kl. 16.00, 
hvilket er udenfor det ordinære møde. 
Det skal afklares, hvorvidt der kan deltage de valgte 
medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen og/eller 
om ledelsen kan bistå.  
 

4. Aktuelt fra skolebestyrelsesvalg  
- Konstituering af formand mm. 
- Beretning fra skolebestyrelsen for 2018-

2019 
- 25 min. 

Konstituering pr. 1-1 2020: 
- Formand Susanne Venneberg 
- Næstformand Maja Christensen 
- Relevant info herom sendes til forvaltning, 

sættes på hjemmesiden og formidles til 
familierne. 

 
 

5. Fortsættelse af princip om evaluering 
- Skal laves nu for alle skoler  
- Hvad er vigtigt 
- 25 min. 

 
Udsættes 



6. Princip om elevers tilstedeværelse på skolen 
- Netto er nu åbnet 
- Nuværende princip fra 2017 sendes med 
- 20 min. 

 

Udsættes – prioriteres højt næste gang. 
Skolens ledelse har haft møde med butikschef fra Netto 
(pt. en positiv start) 

-  

Orientering -nyt fra 
7. Skolebestyrelsesformand 

Skolens ledelse 
- 10 min 

Besøg af konsulent fra Sikker trafik i forvaltningen, – 
der er allerede sat tiltag til foråret i gang   
 
 

8. EVT. 
- 5 min.  

 

Referent: LKB/AMN 
 
 
Kommende møder - Foråret 2020 
 
Torsdag 9. januar 2020 fra 17-19 
Tirsdag d. 4. februar fra 17-19 
Tirsdag 3. marts fra 17-19 
Tirsdag 31. marts fra 17-19 
Mandag 4. maj fra 17-19 
Torsdag 18. juni fra 17-19.30 

 


