
Skolebestyrelse – Tornhøjskolen 

Referat   

Mandag d. 4-5 2020 fra 17-18.30  

Via Google Meet – brug jeres børns unilogin 
 

Fast punkt: Godkendelse af dagsorden og referat 
 

Godkendt 
 

1. Nyt fra Unge Rådet 
- 10 min 

Fjernundervisningen går godt – der er Meet møder og 
lektiecafe møder – hvor vi kan få hjælp – der er god variation 
i opgaverne. 

2. Status vedrørende kontrolleret genåbning 
- 30 min 

-Fra uge 20 skal 0.-5. årgang i skole i alle timer med de nye 
retningslinjer.  
-Der skal afvikles nationale test og de manglende trivselstest. 
--Der ventes pt. på fase 2 i genåbningen – hvad dette 
kommer til at betyde. 
Den første fase af genåbning er gået godt – der kommer flere 
elever i skole.  
-Vi har pt. ingen Covid-19 syge medarbejdere eller familier.  
-Der har været mange positive tilbagemeldinger.  
-Alle er glade for liggeunderlagene.  

3. Information om Fælles ledelse samt 
arbejdet omkring dagtilbud- og skole i det 
østlige Aalborg 
- 15 min 

Tornhøjskolen er ikke en del af debatten vedr. proces om 
Fælles ledelse. 
Pt. justeres fra skoleudvalget i tidsrammen i processen i Det 
Østlige Aalborg  

4. Skoleåret 2020/21  
- Information og drøftelse om proces 
- Information og drøftelse om prioritering 

i timer 
- 30 min 
 

-Mobilitetsprocessen er slut.  
-Da vi har fået flere timer, har vi fået en ny medarbejder og vi 
har et stillingsopslag ude. 
-Der er igen søgt om reduceret skoledag §16B – så der er 
tolærerordning i dansk og matematik. 
-Der er givet en pulje timer til det socioøkonomiske   - hvilket 
vi bl.a. bruger til lejrskoler: Én årgang i indskolingen, én i 
mellemtrinet og én i udskolingen. 
-Fagfordelingen kommer til at foregå elektronisk. 
Skolens positive økonomi er der bl.a. købt møbler og tv-
skærme i mødelokalerne og nogle gamle møbler udskiftes. 

5. Prioritering for skoleåret 2020-21 
- 25 min 

Udgår  

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

 

Der er sendt en skrivelse ud om trafiksituationen omkring 
Tornhøjskolen – der kommer et bump ved Netto og der 
sættes et solidt hegn op langs Humlebakken. Porten ved 
brandvejen rykkes 20 m. ind.  
Der bliver asfalteret ved både hallen og ved skolens 
parkeringspladser. 
Der er kommet nogle nye vinduespartier.  
  

7. EVT. 
 

 

Referent: LKB/AMN 
 
Kommende møder - Foråret 2020 
Torsdag 18. juni fra 17-19.30 

 


