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Skolebestyrelsesmøde  
Mandag den 9.dec kl.19.00-21.00  

Spisning kl 18.30  

Afbud:  Susannah, Jeanne 

 

28--2019/2020: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Godkendt. 
 
29-2019/2020:  Tema drøftelse: Bestyrelsesarbejdet.  

Hvilke forventninger har vi til hinanden?     
Hvor er det vi gerne vil hen med skolen?  
hvordan kommer vi der hen?  
Hvilke roller har vi som forældrerepræsentanter?  
Hvilken rolle har de ansatte? 
Forældrerådene?  
Ledelsen i den proces? 

 Vigtige pejlemærker: en skole for alle distriktets børn, rummelig og mangfoldig (inkl 
specialrække), Skolens image, Forældreroller og involvering. Arbejdsgruppe nedsat: 
AK, Jeppe, Mogens og LA. Udarbejder forslag til skolebestyrelsens vision om 
handleplan for skolebestyrelsens arbejde. 

  
30-2019/2020: Kvalitetsrapport 2018-19. Der skal afleveres kvalitetsrapport i januar 2020. 

Skolebestyrelsen har mulighed for at give deres kommentarer med. LA giver et 
oplæg om rapportens indhold. Til drøftelse og beslutning om skolebestyrelsens 
input. 

 Meget kort oplæg (tidsnød). Vigtigt at bestyrelsen udtaler sig i forbindelse med 
kvalitetsrapporten. LA udarbejder hovedpunkterne fra rapporten og Christian og 
Jeppe udarbejder skolebestyrelsens udtalelse. Hovedpunktet er politisk stillingtagen 
til hvad der sker når fagligt løft penge forsvinder? 

 
31-2019/2020: Specialpædagogiske tiltag på Thorning Skole. På dialogmødet med Børne og Unge 

udvalget var teamet: hvordan skaber vi lokale tiltag, som kan minimere antallet af 
børn vi udskiller og i stedet fastholde flere børn på den lokale skole. AI og LA giver 
oplæg. Til drøftelse. 

 Drøftet, opbakning til at skolen søger midler til at fastholde særlige tiltag. 
 
32-2019/2020: Meddelelser: 

• Nyt fra elevrådet 

• Personalesituation 

Til orientering. Elevrådet ønsker et punkt på hvor skolebestyrelsen drøfter vigtige 
arbejdsopgaver for elevrådet. LA melder videre til ejendomme om ting fra elevrådet. 
 

33-2019/2020: Evt. 
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MÅNED DATO KØKKENTJANS 

December Mandag den 9. Anne K, Susannah , Jeppe, Lone 

  JULEFERIE 

Januar Tirsdag den 21. Michael, Vivi, Christian, Anne 

  VINTERFERIE 

Februar Onsdag den 19. Anne K, Susannah , Jeppe, elever 

Marts Torsdag den 19. May, Jon, Pia, Lone 

  PÅSKEFERIE 

April Mandag den 20. May, Jon, Pia, Lone 

Maj Tirsdag den 12. Anne K, Susannah, Jeppe, elever 

Juni Onsdag den 17. May, Jon, Pia, Lone 
  
 

Gældende principper og politikker på Thorning Skole 
 

• Mobilpolitik (senest revideret i 2017)  

• Sundhedspolitik (er i gang med revision) 

• Trafikpolitik (kan revideres) 

• Ordensregler og trivselspolitik (er udarbejdet i 2017/18) 

• Budgetfordeling (revideret i 2018/2019) 

• Elevens udbytte af skolegangen (kan revideres) 

• Elevernes færden i frikvarterer (genoptaget i 2018/2019, fastholdes) 

• Fagfordeling (kan revideres er fra 2012) 

• Klassedannelse (kan revideres er fra 2008) 

• Klassekasser (er revideret i 2018/19) 

• IT kommunikation skole hjem (bør erstattes af en kommunikationspolitik) 

• Afholdelse af lejrskole (revideret i 2018/19) 

• Forældresamarbejde om elevens læring og trivsel (er fra 2016) 

• Etablering af forældreråd (er fra 2016) 

 
Nye principper: 

• Skolefritidsordningens virksomhed  
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• Understøttende undervisning (skal afvente om der sker ændringer af skolereformen 

ovre i Folketinget) 


