Skolebestyrelse – Tornhøjskolen
Referat
Tirsdag d. 4-2 2020 fra 17-19.00
i medarbejderrum
Fast punkt: Godkendelse af dagsorden og referat

Er godkendt. Punkt 2 udvides med punkt 2a

1. Nyt fra Unge Rådet
- 10 min

2. Punkt 2A
Læringssamtaler og kvalitetsrapport
Feedback skema til forvaltningen

Intet nyt.

Skemaet og data drøftes.
Skolebestyrelsen drøfter og tilføjer følgende.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Punkt 2B
Arbejde med principper
- Gennemgang af udkast/sproglighed for de to
principper som blev drøftet på mødet d. 9-1-20
- Fortsættelse af princip om evaluering
- Skal laves nu for alle skoler?
- Hvad er vigtigt?
- 30 min.

3
-

Skoleåret 2020/21
skoleindskrivning – status og proces
information om samt drøftelse af
økonomiprioritering
Information om samt drøftelse om evt. tiltag for
elever/klasser/huse

Distriktets skole for områdets børn. Det skal være
et naturligt valg for distriktets børn at gå på
Tornhøjskolen.
At der er plads til hver enkelt elev – og at de
oplever tiltro, tillid og mærker egne muligheder for
at lære og trives.
Et tæt og åbent forældresamarbejde, hvor man
tager hånd om de problemer/udfordringer, som
kan opstå
Idrætsskole – har fokus på, at elever har
idræt/bevægelse/sundhed for at styrke
læring/trivsel/livsduelighed
At eleverne bliver så dygtige og trives så godt
som muligt – og at de kommer i skole hver dag.
Der er traditioner, udflugter, emnedage,
spændende ture - tæt på skolen og med udsyn,
så alle får mod på livet
Stabile medarbejdere, som kender eleverne og
som eleverne kender og er trygge ved.
Medarbejdere skal trives på skolen, så der er
glæde, fællesskab og dermed gode rammer for
alle.
Bestyrelsen følger løbende relevante nøgletal,
karakter, indskrivningstal og drøfter tiltag sammen
med ledelsen.
Bestyrelsen arbejder aktivt på at fortælle den
rigtige historie om en mangfoldig skole.

Princippet for elevernes tilstedeværelse
- Princippet drøftes og rettes til
Princippet for elevernes sundhed samt indtag af mad
og drikke.
- Princippet drøftes og rettes til
Princippet om evaluering flyttes til næste møde.

-

Processen om skoleindskrivning gennemgås
kort. PT. viser runde 1 ca. 21 elever.
Økonomiprioritering: Toiletter, ture,
madlavningsundervisning, bustur med
overnatning, alternativ/ekstern skoledag,
møbler.

-

30 min

4

Skolesamarbejdet med skoler og eksterne
lokale i 9220
Susanne og AMN har været til møde
Orientering og tiltag
Samarbejde med børnehaver
Borgerforumsmøde tirsdag d. 18-2 – hvem gør
hvad?

-

5
Orientering -nyt fra
Skolebestyrelsesformand
Skolens ledelse
- 10 min
6

EVT.

Referent: MWJ/AMN
Kommende møder - Foråret 2020
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

-

-

På mødet blev der talt om:
Fastholdelse af vores børn i distriktet
Besøg af områdelederen for børnehaverne
Hvilke skoler er det forældrene vælger
Byudvikling, hvilke undersøgelser skal der til
før man træffer beslutninger.
Borgerforummøde tirsdag d 18-02-20 i Hvide
hus på Tornhøjskolen.
Der er ansat to lærer i en tidsbegrænset
periode.
Der er ansat to rotation-medarbejder i en
tidsbegrænset periode.

