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SKOLEBESTYRELSEN    

REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 
TORSDAG D. 28. NOVEMBER 2019 

Kl. 18.00-20.30 
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: Linda Hasselbalch og Martin Back 

 

1. Punkter til godkendelse (5 minutter) 

a. Godkendelse af referat 
Godkendt 

b. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

2. Årets strategipunkt (30 minutter) (ansvarlig er den/de der har punktet) 
a. Udskolingsfolder og forældremøde for 6. klasserne (Bilag) 

Drøftelse af relevant data 
Hermed direkte link til Tjørnegårdsskolen: 
https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/157011.aspx/ 

Gennemgang og drøftelse af teksten om Tjørnegårdsskolen til udskolingsfolderen. 
Skolebestyrelsen bakker om teksten med foreslåede ændringer. 
Skolebestyrelsen vedtager, at der bliver forældremøde den 25. februar for 6. klasserne, hvor 
udskolingen bliver præsenteret.  

 

3. Præsentation, drøftelse og beslutning om madordning  
a. kl. 18.30 præsentation fra Bistrup og Nør 

Drøftelse og beslutning vedrørende fremtidig madordning på Tjørnegårdsskolen. 
Ledelsen går i dialog med Armandos, så der evt. kan blive leveret en digital løsning. 

 

4. Punkter til drøftelse (5-30 minutter) F.eks. udtalelser, høringer, time– og ferieplan m.v. 
a. Høring for regler om stedfortræder og suppleringsvalg (Bilag) 

Skolebestyrelsen bakker op om de foreslåede justeringer af reglerne i styrelsesvedtægterne om 
stedfortræder og suppleringsvalg. Skolens ledelse sender et svar. 
 

 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/157011.aspx/
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5. Punkter til orientering (30 minutter) (alle) 

a. Status på økonomien 
Skolens fastholder en forventning om, at komme ud af 2019 med et overskud på ca. 
750.000.-  
Skolen har sammen md Skovshoved Skole fået 5 mio. kr. fra Veluxfonden til 
Læringsmiljøer. 

b. Formanden 
Godt og positivt informationsmøde for kommende 0. klasse 

c. Skoleledelsen: Informationsmøde for 0. klasser og forældreovertagelse 

d. Medarbejderrepræsentanterne 
Yvonne Irdahi går på pension, finale i Lego League lørdag d. 30. november, 8. og 9. 
klasse projektopgave 

e. Elevrepræsentanterne 
9. klassernes sidste skoledag og sorte lister og optakt til projektopgaven 

f. De øvrige medlemmer 

g. Orientering fra udvalg 

 
Skolebestyrelsen har netop modtaget kvalitetsrapporten for 2018-19, og kan komme med en udtalelse 
senest d. 6. januar 2020. Høringen er for at give skolebestyrelserne mulighed for at udtale sig. 
 

6. Punkter til drøftelse på kommende skolebestyrelsesmøder (5-10 minutter) (alle) 
a. Alle punkter skal vurderes, om de er relevante eller passer ind i årshjulet 

9.klassernes sidste skoledag, GFOen, timefordelingsplan, tekst om integration. 
 

9. Evt. (5 min) 
Anvendelse af Aula 

 
 
Forslag til mødeplan og årshjul for skolebestyrelsen 
    Årshjul 
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 og madordning 
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Tirsdag d. 21. januar   Timefordelingsplan, GFO og 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 
 


