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Tovshøjskolen d. 5.12.2012 

 
Skolebestyrelsesmøde mandag den 17.12.12  kl.16 til kl. 17.30 

 
Referat for mødet: 
 
 1. Godkendelse af dagsorden. (i alt ca. 1 min) 
Dagsordenen godkendt, men drøftelsespunkterne prioriteret. 
 
2. Konstituering  (i alt ca. 2 min.) 

• Formand	  –	  Ibtihaj	  Hassan	  El-‐	  Khodr	  
• Næstformand	  –	  Huda	  Awad	  

Orienteringspunkt (i alt ca.15 min.) 
 
3. En runde, hvor alle fortæller stort og småt fra deres område  (Se bilag til pkt.3) 
 

• Elevrepræsentant	  
o Der	  er	  8	  medlemmer	  i	  elevrådet.	  Har	  været	  på	  en	  rystesammen	  tur.	  
o Fatima	  er	  formand,	  Yosef	  er	  sekretær.	  

• Medarbejderrepræsentanter	  
o Optaget	  af	  den	  nye	  skolereform	  og	  den	  forestående	  overenskomst	  

• Forældrerepræsentanter	  
o Optaget	  af	  hvordan	  der	  bygges	  mere	  bro	  mellem	  skole	  og	  forældre	  

• Ledelsen	  
o Ansættelse	  af	  ny	  leder,	  nyt	  skoleår,	  uro	  fra	  udefrakommende	  unge	  

Drøftelsespunkter (i alt ca. 6o min.) 
 
4. Badning / elevers personlige hygiejne efter svømning (ledelsen)  (Se bilag til pkt.4) 

• Det	  kan	  være	  en	  udfordring	  for	  nogle	  elever	  at	  skulle	  vise	  sin	  krop	  for	  andre	  pga	  af	  blufærdighed,	  generthed	  
o Temaet	  med	  at	  være	  bange	  for	  at	  fremvise	  sin	  krop	  tages	  op	  i	  klasserne.	  (beslutning)	  

• Der	  er	  krav	  om	  at	  man	  skal	  vaske	  sig	  inden	  man	  går	  i	  svømmebadet	  
• Kan	  imødekommes	  ved	  badekabiner,	  rene	  shorts	  	  

o Skolen	  undersøger	  hvad	  badekabiner	  koster	  (beslutning)	  	  

 
5. Kantinepolitik – har vi retningslinjer for, hvad kantinen skal tilbyde? (forældrerepræsentanter) (Se 
bilag til pkt.5) 

• Har	  efter	  forældre	  temaaften	  undret	  sig	  over	  at	  der	  sælges	  kakao	  og	  juice	  i	  kantinen.	  
• Synes	  maden	  det	  er	  dyr	  
• Kan	  det	  lade	  sig	  gøre,	  at	  give	  mad	  til	  alle	  elever	  ved	  forældrebetaling.	  
• Elevrådet	  kan	  sætte	  punktet	  på	  dagsorden	  ift	  kostpolitik	  
• Vil	  gerne	  have	  forbedret	  energitilskuddet	  
• Nedsættelse	  af	  et	  kantineudvalg	  (elever,	  medarbejdere	  og	  forældre)	  (Beslutning)	  

 



6. Hvordan kan vi skabe et godt omdømme for vores skole? (forældrerepræsentanter og ledelsen) (Se 
bilag til pkt.6) 

• Tovshøjskolens	  elever	  er	  også	  skolens	  stemme	  i	  området	  –	  kan	  være	  med	  til	  at	  fortælle	  den	  gode	  historie	  om	  
skolen.	  

• Forældrene	  kan	  også	  være	  med	  til	  at	  skabe	  den	  gode	  historie	  om	  skolen.	  
• Lave	  aktiviteter	  sammen	  med	  andre	  skoler	  
• Der	  skabes	  billeder	  om	  Tovshøjskolen	  ud	  fra	  generaliseringer	  
• Bruge	  medierne	  ud	  fra	  de	  positive	  historier	  
• Samarbejde	  med	  andre,	  så	  vi	  kan	  skabe	  modbilleder	  til	  fordomme.	  
• Forældre	  skal	  støtte	  op	  om	  skolen	  (læse	  med	  og	  for,	  tjekke	  lektier	  m.m.)	  
• Styrke	  brugen	  af	  forældreIntra	  og	  Intra-‐sms	  –	  gøre	  dette	  til	  kommunikationsplatformen?	  (Beslutning)	  

o Med	  virkning	  fra	  1.4	  og	  prøveperiode	  frem	  til	  sommerferien	  
o Der	  laves	  undtagelser	  ved	  vigtig	  information,	  som	  skal	  læses	  af	  forældre	  (samtaleindbydelse)	  
o Formidles	  via	  forældrebestyrelsesrep.	  
o Skole-‐hjem	  samtaler	  
o Pr.	  brev	  
o Tilbyde	  kurser	  til	  forældre,	  som	  har	  svært	  ved	  Intra	  

• Lave	  en	  skolefest	  (beslutning)	  
• Spørg	  ind	  til	  fordommene	  

 
7. Rengøring på skolen – hvordan kan vi holde vores skole ren? (forældrerepræsentanter)  
(Se bilag til pkt.7) 

• Indførelse	  af	  smiley	  ordning	  for	  at	  motivere	  eleverne	  til	  at	  holde	  orden	  
• Kan	  eleverne	  bruge	  mere	  tid	  på	  klasserengøring,	  så	  rengøringspersonalet	  kan	  bruge	  mere	  tid	  på	  andre	  

områder?	  	  
• Rengøring	  foretages	  af	  et	  eksternt	  firma,	  så	  der	  er	  ingen	  fleksibilitet	  
• Drejer	  sig	  meget	  om	  opdragelse	  
• Det	  er	  mest	  drengene	  der	  har	  problemer	  med	  at	  holde	  toiletterne	  rene	  
• Tages	  op	  i	  elevrådet	  (beslutning)	  

	  
Orienteringspunkt (i alt ca. 10 min.) 
 
8. Information fra ledelsen (ledelsen) 
Ingen specifik info 
 
9. Dato for næste møde i skolebestyrelsen 

• Møderne	  påbegyndes	  kl.	  16.15	  fremover	  
• 18.	  Februar	  2013	  

10. Eventuelt 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ibtihaj Hassan El-Khodr - Formand for skolebestyrelsen 
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Bilag til skolebestyrelsesmøde mandag d.17.12.12 
 
  
Pkt.3: Hver repræsentant-gruppe fortæller kort om hvad der rører sig på deres område, som er interessant for 
de andre at høre om. Det er frivilligt at sige noget. Det er kun en orientering og ikke et punkt til drøftelse. 
 
Pkt.4: I forbindelse med svømmetimer går nogle elever ikke i bad. Det er selvfølgelig ikke godt for 
hygiejnen. Vi tager en drøftelse af, hvad årsagen er til det og hvad kan vi gøre for at ændre dette mønster. 
 
Pkt.5: Er der udarbejdet retningslinjer for salg af mad i skolens kantine? Hvad må tilberedes? Hvad må 
sælges? Er der taget højde for sundheden i de ting, der er til salg? 
 
Pkt.6: Vi vil gerne profilere vores skole endnu mere, så skolen får et godt omdømme i Aarhus Kommune. 
Hvad kan vi gøre og hvordan? Som skole? Som medarbejder? Som elev? Som forældre? 
 
Pkt.7: Hvordan er rengørings-standarden på skolen? Vi vil gerne have en drøftelse af, hvad vi kan gøre for at 
holde skolen og skolens arealer bedre rent. Vil det f.eks. være en ide at indføre en smiley-ordning? Kan vi 
lave en årlig rengøringsdag, hvor alle deltager ( personale, elever og forældre)? Hvilke andre tiltag kunne vi 
forestille os? 
 
Med venlig hilsen 
 
Ibtihaj Hassan El-Khodr - Formand for skolebestyrelsen 
 


