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Bestyrelsens beretning 2018-2019 

Skolebestyrelsens arbejde består i at føre tilsyn med skolen, udarbejde principper for skolens virksomhed, 

fastsætte værdiregelsæt og ordensregler, udarbejde høringssvar til skoleforvaltningen / byrådet samt 

godkendelse af skolens budget. Derudover deltager skolebestyrelsen ved ansættelsessamtaler.  

I august 2018 tiltrådte den nuværende bestyrelse, og vi har arbejdet med mange spændende ting i det 

forgangne år.  

 

Forældremøde om inklusion 

Skolebestyrelsen har afholdt forældremøde om inklusion den 19. september 2018. På mødet deltog Tina 

French, som startede med at give et oplæg om inklusion. Dernæst talte vi om, hvilke ting der fungerer i 

forhold til inklusion samt hvad vi kunne ønske i fremtiden.  

Der blev efterfølgende udarbejdet et omfattende materiale ud fra de tilbagemeldinger, som kom fra de 
forskellige skolers møder om inklusion. Skoleudvalget ville tage det op på deres kommende møde.  
 

Teknologiforståelse som fag 
Der er et nyt fag på vej ind i Folkeskolen – teknologiforståelse. Tofthøjskolen ansøgte om, og blev godkendt 
til at deltage i Undervisningsministeriets forsøg med teknologiforståelse som fag i skolen. Tofthøjskolen 
deltager i den del af forsøget, som handler om teknologiforståelse som selvstændigt fag på mellemtrinnet.  
 
Deltagelse i forsøget krævede skolebestyrelsens positive udtalelse i forhold til fravigelse af folkeskolelovens 
§5 stk. 2, hvilket blev godkendt.  
 
I skoleåret 2018-2019 blev faget indført på den daværende 4. årgang i form af 6 fagdage, og i år er det på 
skemaet på både 4. og 5. årgang – også som fagdage. 
 

Indsatsområder 

Et af de indsatsområder, vi har arbejdet med, er kommunikation mellem skole og hjem. Eftersom 

forældreintra var på vej til at blive afløst af noget nyt, Aula, gav det anledning til at kigge nærmere på 

kommunikationen mellem skole og hjem.  

I marts 2019 deltog vi i en temaaften om god kommunikation i Aula for skolebestyrelser på Filstedvejens 

Skole, hvor familiesociolog Maria Ørskov Akselvoll, som har lavet en ph.d-afhandling om skole-hjem 

samarbejdet, holdte et spændende oplæg om, hvordan og hvor hensigtsmæssigt forældreintra bliver brugt. 

Oplægget gav inspiration til det videre arbejde, men da vi på daværende tidspunkt endnu ikke vidste, hvilke 

funktioner Aula ville få, er vi ikke kommet så langt med vores arbejde.  

 



Høringssvar vedrørende merforbrug på specialområdet 

Der har været et merforbrug på specialområdet, som byrådet forsøgte at finansiere ved forskellige former 

for besvarelser. Skolens MED-udvalg lavede et høringssvar, som bestyrelsen tilsluttede sig.  

 

Temaaften om inklusion 

Den 10. september 2019 deltog repræsentanter fra skolebestyrelsen i en temaaften om inklusion afholdt af 

Aalborg Kommune. Pd.h. og selvstændig konsulent Gro Emmertsen Lund holdt et oplæg under overskriften 

”Usynlige sociale eksklusionsprocesser i skolen. Hvad kan vi lære af at lytte til børn og forældre.” 

 

Oplægget gav gode input til, hvordan man kan håndtere samspilsproblemer i skolen på en inkluderende 

måde, så man i højere grad kan undgå, at børn må flytte skole pga. samspilsproblemer. Inputtet fra dette 

oplæg vil indgå i det videre arbejde med inklusion på Tofthøjskolen. 

 

Evaluering af udskolingens udgangsordning 

Eleverne i udskolingen har haft en forsøgsordning, hvor de måtte forlade skolens område i de større 

pauser. Denne forsøgsordning blev evalueret, og i første omgang blev det besluttet, at ordningen skulle 

fortsætte som forsøgsordning, men der er nu givet endelig tilladelse.  

 

Ansættelse af nye medarbejdere 

Vi har fået ansat en børnehaveklasseleder, to lærere samt barselsvikarer for både pædagoger og lærere.  

 

Kommende indsatsområder 

Skolebestyrelsen vil fremadrettet arbejde med at udarbejde et princip for kommunikation samt et princip 

for inklusion. 


