
 

   
TJØRNEGÅRDSSKOLEN 
Gentofte Kommune 
 

 

 

BROGÅRDSVEJ 64 – 2820 GENTOFTE 
Tlf.nr. 39 75 20 40 

www.tjoernegaardsskolen.dk 
 

 
SKOLEBESTYRELSEN    

REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE/STRATEGIDAG 

 
FREDAG D. 1. NOVEMBER 2019 

Kl. 16.00-21.00 
MEDLEMMER        
Rasmus Shermer, Martin Back, Kim Ørum Derlich, Birgitte Brøchner Mathiasen, Mikala Berg Dueholm, Jørgen 
Jørgensen, Linda Hasselbalch, Kristian Koefoed Nielsen, Benedikte Sparre Warlev, Sif Gillesberg (elev), Andrea Sugintaite 
(elev), Marianne Delcomyn (suppleant), Martin Villumsen, og Jakob Lykke 
Afbud: Sif Gillesberg (elev) og Andrea Sugintaite (elev) 
 
Strategidagen bliver afholdt på skolen. 

 
Dagsorden: 
Kl. 16.00  Tjek ind og meddelelser 

- 0. klasser næste skoleår  
Prognosen tyder på, at vi skal have 2 børnehaveklasser næste skoleår. 
Skolebestyrelsen ønsker fortsat, at skolen holder fast i ønsket om 3 
børnehaveklasser. Det bliver der skrevet til forvaltningen.  

- Orientering om økonomi  
Skolens ledelse fastholder forventningen om, vi kommer ud med et mindre 
forbrug på 750.000.-  i 2019. 

- Status på forældreovertagelse 19.-21. november 
Gennemgang og overblik i forhold til forældreovertagelsen – vi forventer, 
at næsten alle klasser bliver dækket. 

- Evaluering af kontaktforældremøde  
Fint fremmøde og gode konstruktive drøftelser. 

- Madordning 
Gennemgang og drøftelse af evt. ny madordning. 
Ønske om at få to leverandører ud og præsentere madordning på næste 
møde d. 28/11. 

- Forældremøde i udskolingen 
Ønske om at der på alle forældremøder i udskolingen er fokus på alkohol 
og rygning 

- Trafik 
Der har været møde i trafikudvalget d. 24/10., hvor der blev drøftet forslag 
til konkrete handlinger. Opsamlingen bliver sendt til forvaltningen, og der 
skal efterfølgende afholdes et møde med forvaltningen. 

- Lukkedage i GFOen d. 23. december 2019 og 2. januar 2020  
- GFOen i 0.-2. klasse i forhold til struktur og indhold i dagligdagen sammen 

med børnene. 
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Kl. 17.00  Færdiggørelse af principper 
  Drøftelse og gennemgang af principper. 

Principperne er nu færdigredigerede og lægges ud på hjemmesiden mv. og 
sendes med som bilag. 

 
Kl. 18.00  Middag 
 
Kl. 18.45  Branding og fastholdelse (Forældremøde for 6. klasse)  
  Drøftelse af fastholdelse af unge  

Orientering om udskolingsfolder og fastholdelse af unge og de tilbud der er på 
TJ. 
- Udskolingen på Tjørnegårdsskolen 

o Historiefortællingen om skolen, og hvad vi kan? 
o Projektstrukturen 
o Hvad er det særlige, og hvad kan vi tilbyde som noget særligt  
o Fortælling fra en forældre i udskolingen 
o Hvad er faglighed? Ikke bare lektier 
o De unges fortælling om udskolingen 
o Den faglige fortælling 
o Fællesskabet og fællesskabsrådet 
o Åbne udskolingen op i forhold til at gøre det til en levende 

udskoling 
o Det skal målrettes 6. klasse 

  Data trivsel og karakterer – sammenligne det med skoler i kommunen 
 
Kl. 19.45 Fællesskab og kommunikation (trivselsplan, inklusion og integration) 
  Hvad gør skolen i forhold til fællesskab? 

- Hvordan gør vi det bedst muligt for alle børn og forældre i samarbejde? 
- Skolestartere i 0. klasse 
- Kontakten til kontaktforældrene?  
- Hvad sker der på skolen, når der kommer et nyt barn på skolen? 
- Hvad kan vi oplyse om, hvad kan vi ikke oplyse omkring? 
- Kommunikere om hvordan vi håndterer den specialpædagogiske indsats? 

 
Kl. 20.45  Afrunding og tak for i dag 
  Skolebestyrelsen mødes d. 28. november kl. 17.00. Ordinært møde kl. 18.00. 
 
 
 
Forslag til mødeplan og årshjul for skolebestyrelsen 
    Årshjul 
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Onsdag d. 28. august    
 
Mandag d. 23. september Aula, planlægge strategidag, madordning 

kontaktforældremøde, fællesskab og inklusion 
 
Onsdag d. 9. oktober kl. 18.30-20.00 kontaktforældremøde 
 
Fredag d. 1. november Strategidag kl. 16-21 
 
Torsdag d. 28. november Udskolingsfolder herunder forældremøde for 6. 

klasse, madordning og drøftelse om GFOen. 
 
Tirsdag d. 21. januar   Timefordelingsplan, tekst om integration 
 
Onsdag d. 26. februar Økonomi/regnskab, kontaktforældre 
 
Mandag d. 9. marts kl. 18.30-20.00 kontaktforældremøde 
 
Torsdag d. 26. marts Fag- og opgavefordeling, principper 
 
Mandag d. 27. april Trafik, principper 
 
Onsdag d. 3. juni Mad og sundhed 
 


