
Skolebestyrelse – Tornhøjskolen 

Referat 

Tirsdag d. 3-3 2020 fra 17-19.00  

i medarbejderrum 

 
 

 
Fast punkt: Godkendelse af dagsorden og referat 
 

 
Dagsorden og referat blev godkendt  

 

1. Nyt fra Unge Rådet 
- 10 min 

Formand og næstformand for elevrådet er tilstede 
 
Der er lavet nyt valg af formand og næstformand, da de 
foregående ikke kunne deltage i 
skolebestyrelsesmøderne.  
 
Ungerådets møder har handlet om: 
-Der er drøftet om eleverne må gå i Netto.  
-Der er givet forslag om muligheden for at have en 
gårdvagt ved vejen over til Netto. 
 
Ungerådet har talt om frikvarter, hvilke aktiviteter/rekvisitter 
der bliver brugt.  
Der er talt om, at man kunne lave en ordning hvor 
eleverne låner rekvisitter i pauserne. Ungerådet mener at 
det er en god ide.  
 
Der er udfordringer med de nye koder til unilogin, som kom 
i uge 7-8.   
 
 

2. Skoleåret 2020/21 (mange delemner i dette 
punkt) 
- Valg af medarbejderrep. for 2020-21 i 

marts 20 
- Den nye ressourcetildelingsmodel – 

gennemgang i hovedtal og betydning 
heraf 

- skoleindskrivning – status  
- sprogprøver - status 
- information om samt drøftelse af 

økonomiprioritering 
- Tiltag – nyt logo? 
- Information om samt drøftelse om evt. 

tiltag for elever/klasser/huse 
- 30 min 

 

- Valg af medarbejderrepræsentant for 2020-21 
skal finde sted i marts 2020 

- Der er lavet en ny ressourcetildelingsmodel, 
som tidligere er gennemgået for 
skolebestyrelsen.  

- Medarbejderne informeres onsdag d 4/3 om 
over/undertallighed. Skolebestyrelsen 
informeres herom på kommende møde 

- Mobilitetsugerne starter i uge 11 og afsluttes 
mandag i uge 27.  

- Den samlede mobilitets-samt over/undertallige 
proces forventes afsluttes ultimo april for alle 
skoler i kommunen. 

- Skoleindskrivning – I uge 7 er der indskrevet 21 
elever, hvilket er en elev mere end prognosen 
foreskrev.  

- Sprogprøver – Færdig med testningen af 2 
omgang. Mange elever klarer prøverne. 

- Økonomiprioritering – Regnskabet/hoved 
tallene fremvises og drøftes. 

- Nyt logo - Det drøftes om muligheder for at 
købe sig til et nyt logo. Bestyrelsen siger god 
for, at der arbejdes videre med processen om 
et nyt logo.  
 

 



3. Information om Borgerforumsmødet d. 17-2 
20 
- Susanne og Erik har været til møde 
- Orientering om dialog – tanker og 

eventuelle tiltag 
 

Bestyrelsesformand og teknisk serviceleder deltog 
på mødet. 
På mødet blev der talt om udvikling i den østlige 
del af byen, skoledistrikter og de aktiviteter, der 
især er omkring Tornhøjskolen.   
Der blev på mødet talt positivt om Tornhøjskolen 
fra flere sider.  

4. Arbejde med principper 
- Fortsættelse af princip om evaluering 
- Skal laves nu for alle skoler 
- Hvad er og bruges evaluering til – på 

Tornhøjskolen 
- Hvad er vigtigt? 
- 30 min. 

 

Der tages udgangspunkt i to forskellige skolers 
evalueringsprincipper.  
Der er lavet et udkast som skal arbejdes videre 
med til kommende møde.  

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

 

Skolen har korelever, som synger til indvielsen af 
de førerløse busser. Det foregår torsdag d. 5-3-20 
 

6. EVT. 
 

Ønske om at drøfte betydning for eleverne med de 
nye butikker i nærmiljøet på kommende møde.  
Der kommer et pizzaria samt en sandwichbar i 
forlængelse af Netto samt LIDL i løbet af foråret 

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 

 


