
 

TOFTHØJSK      LEN 
 

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

 
  Den 20-11-2019 
 
Referat skolebestyrelsesmøde d. 14. november 2019 kl. 19.00–21.00 
 

Afbud: Thomas, Tonny 

Afdelingsleder Karsten Almann Hansen deltager i mødet 

 

Dagsorden: 

Pkt. Tekst Handling Tid 

1 Konstituering 

Skolebestyrelsens forretningsorden § 2: På skolebestyrelsens første 
møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som 

formand ved bundet flertalsvalg. En næstformand vælges på 

samme måde.  

Ved bundet flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut 

flertal af de afgivne stemmer. Skolebestyrelsens medlemmer er føl-
gende: 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 

2 elevrådsrepræsentanter (forretningsorden §1). Alle medlemmer 

har stemmeret. 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 
Formand: Pernille Roed Schmidt Andersen 
Næstformand: Heidi Friis Thomsen 

 

Vedtagelse 

19.00 

2 Godkendelse af/ændringer til dagsordenen 

Dagsorden godkendt 
Vedtagelse 19.15 

3 Orientering 

• Opfølgning på arbejdspladsvurdering (APV) (bilag: udkast til 

ny APV nov2019 - eftersendes i starten af næste uge) 

 

Skolen er i gang med at lave en ny APV. 
 

• Kommende arbejde med Professionel Kapital 

I Aalborg kommune arbejdes der med professionel kapital. 
Alle medarbejdere på skolen har besvaret et spørgeskema, 
som munder ud i en rapport. 
Resultaterne fra denne rapport kommer til at indgå i APV’en. 
 

 

Orientering 

19.20 

4 Dialog med elevrådet 
Der er valgt nyt elevråd. Vi byder velkommen i skolebestyrelsen til 

den nye formand og næstformand og hører om deres tanker for ar-

bejdet i elevrådet i år. 

 

Der er ingen elever med fra elevrådet, da rådet endnu ikke har kon-
stitueret sig. 

 
Dialog 

19.40 

5 Kommunikation  

(bilag: 1. Forslag til principper for skole-/hjem samarbejdet fra 

Skolebestyrelsernes Fællesråd, vedhæftet. 2. Opsamling af input 

fra klasseforældrerådsmøde om kommunikation, billede 1-4. Disse 

kan findes på skolens nye hjemmeside https://tofthoejsko-

len.aula.dk/ under Skolebestyrelse – Mødekalender og referater) 
Vi arbejder hen imod at lave et princip for kommunikation.  

Oplæg om skolens fire forskellige platforme: AULA, MinUddan-

nelse, Hjemmeside og Sociale medier. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oplæg 

 

20.00 
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Drøftelse: Skal vi nedsætte en skrivegruppe i forhold til at få lavet 

et udkast til princip? 

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder videre med at lave et 
princip for kommunikation. 
Arbejdsgruppe: Mette, Pernille, Margrethe, Heidi 

Drøftelse 

Vedtagelse 

6 Inklusion  
(bilag: 1. datagrundlag vedr. inklusion, vedhæftet. 2. Aftalenotat ef-

ter læringsdialog med forvaltningen, vedhæftet) 

Oplæg på baggrund af datagrundlag og aftalenotat v/Karsten.  

Herefter drøftelse af skolebestyrelsens ønsker til indholdet i sko-

lens inklusionsgrundlag. Skal der laves et princip for inklusion? 
 
Skolen skal udarbejde et inklusionsgrundlag, til det behøver skolen 
ikke have et princip først. 
Inklusionsgrundlaget laves herefter tager bestyrelsen stilling til et 
evt. princippet.  

 
 

 

Oplæg 

Drøftelse 

20.30 

7 Eventuelt 

Indmelding fra forældre om, at det ikke fungerede med køb af ”Toft-
høj penge” 
Der arbejdes på en anden løsning. 
Evaluering af skolefest på næste møde. 

 20.55 

 

 

 


