
 

TOFTHØJSK      LEN 
 

Tofthøjvej 32, 9280 Storvorde Tlf.: 9931 5701 e-mail: tofthoejskolen@aalborg.dk 

 
       Den 20-11-2019 
 
Dagsorden til skolebestyrelsesmøde d. 31. oktober 2019 kl. 19–21.  
 

Afbud: Thomas, Tonny, Louise, Annette 

Vivi Andreasen deltager i mødet 

 

Dagsorden: 

 

Pkt. 

 

Tekst 
 

 

Handling 

 

Referat  
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Godkendelse af/ændringer til dagsordenen 

 

 

Vedtagelse 

 

Godkendt uden ændringer 

2 Orientering 

• Thomas holder pause i skolebestyrelsen 

• Status på skolestart – elever, klasser og nye lærere 

• Ansættelse af lærer tirsdag den 29.10 

• Elevråd 

• Status på AULA 

• Indskrivning til kommende børnehaveklasse 

• Skolefest 

• Skolebestyrelsernes Fællesråd -tidligere FRO (bilag: Grund-

fortælling) 

• Skolebestyrelsens mødekalender - rettelse 

 

Orientering 

 

Jacob orienterer: 

• Thomas holder pause fra skolebestyrelsesar-

bejdet. I ’pausen’ er Thomas ikke formand. 

• Elevtal 2019-2020: 489 i alm klasser, 21 i spe-

cialklasserne 

• Nyansat (erfaren) lærer Pia Nielsen, dansk og 
engelsk 

• Elevråd 4.-9. årgang er i etableringsfasen. Klar 

til at blive inviteret med til næste møde 

• AULA er kommet i gang. Vi prøver os frem og 

arbejder videre med udfordringerne 

• Skoleindskrivning foregår efter kendt praksis. 

Der 33 tilmeldte. Vi mangler at høre fra 6. De 

kontaktes efter 1. november, som er indmeldel-

sesdato. 

• Det skal præciseres overfor forældre, at de er 
velkomne til at overvære forestillingerne 

• Skolebestyrelsernes Fællesråd 
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• Opmærksomhed på at alle forældrerepræsen-

tanter har mulighed for at deltage i møderne. 
 

 

Mødedatoerne for resten af skoleåret sendes 

med referatet ud. Jakob sender invitation til de 

enkelte møder. Husk at svare☺ 
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Økonomiopfølgning (bilag: økonomistatus) 

Status på vikarbudgettet ved skoleårets begyndelse, opgørelse af ti-

merregnskab skoleåret 18/19 samt prognose for afslutning af kro-

neregnskab 2019. 

 

Orientering 
 

Opgørelse timeforbrug 2018/2019: 

Overskud på timer på 122.861, - kr. 

 

Vikar forbrug: 

Til sammenligning:  

2018: 1-10 md 986.881, - kr. 

2019: 1-10 md 622.798, - kr. = mindre forbrug på 

364.083 på de første 10 mdr.  

 

 

Forventet årsregnskab: 

Prognosen for timeforbruget i 2019/2020 er god, og 

det ser på nuværende tidspunkt ud til, at vi får et over-

skud af en størrelse, som til den gode side kan dække 

det underskud, der bliver på kroneregnskabet. 

Vi kalkulerer med et underskud på kroneregnskabet på 

ca. 1.380.000, - kr. Dette underskud opstår, da vi pga. 

Aalborg Kommunes behov for at spare i dette kalen-

derår, ikke kan foretage de konverteringer, der er nød-

vendige, og som vi har midler til at foretage.  

Besparelserne er delt ud på forvaltningerne, og Skole-

forvaltningen skal i dette kalenderår spare godt 26 mio. 

Det er besparelser, som man først fandt frem til, var 

nødvendige i september måned. Derfor har man fra 

Forvaltningen sat nogle ret stramme rammer op for 
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alle skolerne, som ikke har mulighed for frit at dispo-

nere. 

Vi skal derfor forbruge mindst muligt frem til 1/1 

2020, og det er ikke muligt at foretage de konverte-

ringer, som vi har brug for, for at dække forbruget 

på kronebevillingen, og som vi aftalte, da budget 

2019 blev godkendt.  

Derfor underskud pr. 31/12 2019, men vi har pengene, 

som står og venter på os, når timebevillingen 

2019/2020 er opgjort.  
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Planlægning af klasserådsforældrerådsarrangementer samt be-

retningsmødet i november 

Vi starter planlægningen af årets arrangementer for klasseforæl-

drerødder samt beretningsmødet, som vi plejer at afholde under 
skolefesten. 

 

 

Drøftelse 

 

To arrangementer pr. år for klasseforældrerådene. 

Skolebestyrelsens kontakt til klasserne. 

Vi er henne på året (dette er årets første møde i skole-

bestyrelsen). Vi laver et arrangement i foråret. Dato: 
start/midt marts f.eks. uge 12 

 

Beretningsmøde som en del af skolefesten. De gamle 

referater findes frem. Beretningsmødet har ca. ½ times 

varighed. Starter kl. 18 og finder sted i personalerum-

met. 
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Revision af skolens værdiregelsæt (bilag: Udkast til revideret 

princip, udkast til revideret retningslinje, som behandles i 

MED-udvalget) 

Skolens ordensregler trænger til et gennemsyn efter blandt andet 
ændring af udskolingens muligheder for at forlade skolen i frikvar-

tererne 

 

Vedtagelse 

 

Værdiregelsæt for Tofthøjskolen: 

• Skolebestyrelsen laver principper – og spør-

ger hvordan vi (personalet) effektuerer det i 

dagligdagen (retningslinjer) 

• Retningslinjer laves i samarbejde med MED-

udvalget 

• Rutinebeskrivelser laves af Jakob/ledelsen 

 
Værdiregelsættet sendes fremadrettet ud i starten af 

skoleåret. 

 

Princippet evalueres i slutningen af et skoleår. Skal 

skrives i årshjulet. 
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Skolebestyrelsen godkender ’Princip for samvær’ med: 

’…. og evalueres jævnligt med/i skolebestyrelsen’ 
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Årets arbejde i skolebestyrelsen – forventningsafstemning 

Oplæg af Jakob om opgave med udarbejdelse af skolens inklusi-
onsgrundlag (bilag: inklusionsgrundlag oplæg), det videre arbejde 

med skole/hjem-kommunikationen samt hvilke andre fokuspunk-

ter, vi kunne have på dagsordenen i det kommende år - herefter 

drøftelse 

 

 

Oplæg 

Drøftelse 

 

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af, at dagsordenen til 

møderne udsendes i god tid – endvidere, at det er vig-
tigt, at det af sagsfremstillingsteksten er tydeligt præ-

cis, hvad der er til beslutning, orientering mv. 

 

Forældrevalgte medlemmer tager et online-kursus for 

skolebestyrelsesmedlemmer inden december mødet 
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Eventuelt 

 

  
Intet  

 

 

Punkter til kommende møde 14. november: 

 

• Ny konstituering i skolebestyrelsen 

• Inklusion 

• Kommunikation 

 
 

December mødet: 

 

• Processer 

• ’Det at være skolebestyrelse’ 

 


