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Skolebestyrelsesmøde  
Tirsdag den 21.jan kl.19.00-21.00  

Spisning kl 18.30  

Afbud:  Susannah, Michael, Bertram 

 

34--2019/2020: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Referat godkendt. 
  
 
35-2019/2020:  Fortsat Tema drøftelse: Bestyrelsesarbejdet.  
 Genoptaget fra sidst. 
 Arbejdsgruppen (AK, Mogens, Jeppe og LA) har holdt møde og fremlægger forslag 

til hvordan vi kan arbejde videre med skolebestyrelsens vision. Med udgangspunkt i 
overskriften Skolen for alle – distriktets skole ønsker vi et arbejde med 
forældrerådene og personalet om de gensidige forventninger til skole og hjem.  

 Arbejdsgruppen uddyber på mødet. Vedlagt skolebestyrelsens princip om forældres 
samarbejde om barnets læring og trivsel. 

 Til drøftelse, kvalificering af arbejdsgruppens forslag. Drøftelse og planlægning af 
møder med henholdsvis forældreråd og personale. 

 Oplæg fra AK, se foto herunder med oplægget. Drøftet tema omkring overgange 
mellem faserne og det videre forløb. Møde for forældre og forældreråd den 12.marts, 
senere et møde med personalet om gensidige forventninger til hinanden og skolen. 
Mødet den 12.marts kombineres med forskudt valg til bestyrelsen, (Mogens, 
Susannah, Michael er på valg). Sagen genoptages på næste møde, Mogens har 
materiale med til planlægningen af mødet den 12.marts.  

 Kommende 0.klasse forældre skal inviteres med til mødet den 12.marts. 
  
36-2019/2020: Elevrådet på Thorning Skole. 
 Ældste elevråd ønsker skolebestyrelsens input til deres arbejde på skolen. Hvilke 

temaer / arbejdsområder vil det være godt for elevrådet at arbejde med? 

• Indretning af aula 

• Hvordan har eleverne medindflydelse? 

• Forventninger til skole og til eleverne 

• Børnerettigheder 

• Skolens fysiske miljø 

• Beskrivelse af hvad det kræver at være elevrådsmedlem 

• Skole TV / musik og DJ i aulaen 

• Arrangere foredrag, konkurrencer for eleverne 

• Små sikre succes’er 

 
37-2019/2020: På mødet i februar og marts skal vi arbejde med budget 2020. Kort drøftelse af de 

områder vi har aftalt skolebestyrelsen vil prioritere. Til drøftelse. 
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 Der skal i budgettet prioriteres penge til indretning af aula og flaggården. Bestyrelsen 
beder Lone rette henvendelse til skolechefen for at høre nærmere om skævvridning. 

 
38-2019/2020: Meddelelser: 

• Kvalitetsrapport (vedlagt bilag med skolebestyrelsens udtalelse) 

• Personalesituation 

Vi arbejder med udtalelse til den samlede kvalitetsrapport på februar mødet, 
referatet vedlægges rapporten fra Thorning Skole.  
Til orientering. 

 

39-2019/2020: Evt. 
  
     
 
    / LA 
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MÅNED DATO KØKKENTJANS 

Januar Tirsdag den 21. Michael, Mogens, Christian, Allan 

  VINTERFERIE 

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

Marts Torsdag den 12. 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  

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

ovre i Folketinget) 


