
  November 2018 

 

Årshjul for Tofthøjskolens skolebestyrelse 

 

Måned Emne  Skolebestyrelsens 
kompetence 

Bemærkninger 

August 
Møde 1 

Konstituering i valgår 
Revision af skolebestyrelsens 
forretningsorden 

Beslutning  

Forventningsafstemning i 
forhold til årets arbejde  
Proces for arbejdet med 
principper fastlægges 

Drøftelse 
Beslutning 

 

Skolestart - status på antal 
klasser og nye lærere 

Orientering  

Forældremøder og møde med 
klasseforældrerådene 

Planlægning Planlægning af skolebestyrelsens to 
årlige møder med klasseforældrerådene 

Økonomiopfølgning – 
kroneregnskab, timeregnskab 
og vikarforbrug 

Orientering  

Værdiregelsæt revision Beslutning  

September 
Møde 2 

Status på elevråd  Orientering  

Status på elevtal Orientering  

Orientering om kommende 
børnehaveklasser, proces for 
indskrivning til kommende 
minidus 

Orientering, 
planlægger og 
godkender 
 

 

Planlægning af skolefest 
herunder Amerikansk Lotteri 

Planlægning  

Oktober 
Møde 3 

Status målpil: 

• Elevernes trivsel og læring. 

• Udvikling af kompetencer, 
videndeling og samarbejde 
hos personalet. 

Orientering  

Skolebestyrelsens årsberetning Drøftelse 
Beslutning 

Årsberetningen fremlægges på møde I 
forbindelse med skolefesten I 
november 

November 
Møde 4 

Opfølgning på APV Orientering 
Drøftelse 

 

Økonomiopfølgning – 
kroneregnskab, timeregnskab 
og vikarforbrug 

Orientering  

Kvalitetsrapport (i lige år) og 
faglig vurdering 

Drøftelse 
Beslutning 

Drøftelse af kvalitetsrapport generelt 
og evt. nedsalg i data. Skolebestyrelsen 
skal desuden formulere skolens faglige 
vurdering 

December 
Møde 5 

 
 
 
 
 

  



  November 2018 

 

Januar 
Møde 6 

Skolebestyrelsesvalg (i valgår) 
 

Orientering og 
beslutning 

Forvaltningen udsender informations-
materiale 

Februar 
Møde 7 
 

Status målpil: 

• Elevernes trivsel og læring. 

• Udvikling af kompetencer, 
videndeling og samarbejde 
hos personalet. 

Orientering  

Marts 
Møde 8 

Skoleårets planlægning Orientering  

Timefordelingsplan Godkender  

Afgangsprøver, projektopgave 
og dimission 

Orientering og 
planlægning 

 

April  
Møde 9 

Økonomiopfølgning – 
kroneregnskab, budget for 
indeværende år, timeregnskab 
og vikarforbrug 

Orientering  

Budget for indeværende 
kalenderår 

Vedtagelse  

Orientering om Klimamåling – 
proces og resultater 

Orientering Klimamålingen gennemføres hvert 
andet år (lige år) i november måned og 
punktet er dermed kun relevant i ulige 
år  

Maj  
Møde 10 

Status afslutning af skoleår - 
elever og personale 

Orientering  

Status på elevfravær Orientering  

Planlægning af årshjul for 
næste skoleår 

Planlægning  

Juni 
Møde 11 

Planlægning af 
skolebestyrelsesmøder næste år. 
Godkendelse af årshjul for 
næste skoleår 

Planlægning  

Planlægning af kommende 
kontaktforældremøde 

Planlægning  

Juli    

 

 


