
Skolebestyrelse – Tornhøjskolen 

Referat  

Torsdag d. 9-1 2020 fra 17-19.00  

i medarbejderrum 
 

Fast punkt: Godkendelse af dagsorden og referat 
 

Godkendt  
 

1. Høring nu/på sigt Ny timebevillingsplan 
- Gennemgang v. AMN 
- Ønskes høringssvar fra Tornhøjskolen? 
- Bilag er scannet ind og sendes med hjem 
- 55 min 

Bestyrelsen drøftede ressourcetildelingsmodel.  
Positivt at timebevillingsplanen er blevet forenklet.  
 
 
Der skal sendes et positivt høringssvar på det 
socioøkonomiske punkt samt behov for DSA-
ressourcen  
Der skal sendes ønske om øgning på vikarmodellen, 
og driften, hvor ønsket er justering, således elevtal 
ikke tæller så meget 
 

2. Nyt fra Unge Rådet 
- 10 min 

Deltog ikke. 
Unge rådet har drøftet, hvem der skal/kan deltage – 
Næste gang er deltagere de elever fra UngeRådet, 
som har lyst. 
 

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

 
Udsættes til næste møde  

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

 

 
Princip om tilstedeværelse på skolen: 
Bestyrelsen finder fortsat, at det et godt princip. Der 
skal justeres, så sidste sætning flyttes op som 
sætning nr. to. 
Tornhøjskolen skal have justeret ordvalg til 
idrætsskole i de kommende principper.  
 
Princip om sundhed og bevægelse: 
Der skal justeres lidt i teksten vedr. rygestopkurser, så 
hash/alkohol nævnes tillige. 
Der skal mere fokus på tilstedevær på skolen. 
Principper præsenteres til næste møde. 
 
På skolen er det drøftet, at der via medarbejderne 
gives kontakt til familierne, hvis det opleves, at et 
enkelt barn ofte indtager usunde ting. 
 
Princip vedr. elevers sundhed samt indtag af mad og 
drikke. Blev gennemgået og justeret. 
Huske at evt. tilføje alkohol og hash ved sidste dot 
 
Begge bilag skrives færdige og præsenteres til møde i 
februar.  
 

Orientering -nyt fra 
5. Skolebestyrelsesformand 

Skolens ledelse 
- 10 min 

 
Formanden og skolelederen har deltaget i et møde 
vedr. ressourcetildelingsmodel, som havde 
forvaltningen som vært. 
 



Regnskabsår for 2019 er under færdiggørelse. Nu  er 
regnskabsår for 2020 på vej til åbning.  
 
Tiltag, som er overført fra 2019, bliver investeret i flere 
møbler. 
Der er ansat to nye pædagoger og en lærer, som er 
læsevejleder. 
Forvaltningen afvikler kursusforløb om Mobil Indsats, 
som er for børn med behov for kursus omkring 
ordblindhed. Tornhøjskolen sender de elever, som har 
behov til undervisning i Gistrup. Eleverne bliver kørt i 
Dus bussen. Læsevejleder følger projekt og elever nu 
og fremadrettet. 
 

6. EVT. 
 

Aalborg Øst holder Borgerforums møde her på skolen 
i uge 8 og skolebestyrelsen overvejer at deltage. 

Referent: LKB/AMN 
 
 
Kommende møder - Foråret 2020 
 
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 

 


