
Toppedalskolen,  
Brøndumvej 50, 9670 Løgstør. 
 
Telefon: 99 66 86 02 
e-mail: jdoh@vesthimmerland.dk 
________________________________________________________________________________ 

 

Dagsorden/referat 
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Nr. Indhold Referatet /kommentarer 
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Godkendelse af referat fra 
4. december 2017  

 

2018- 
2 
 

Valg til skolebestyrelsen Den indledende snak om de udfordringer/ønsker der kunne være til 
processen vedr. valget. 
Hvordan får vi alle, der har lyst til at stille op? Er vi specielt interesseret i 
at flere fædre stiller op? Hvem kan hjælpe i processen fx foreningen 
Skole og Forældre? Kender vi nogle gode kandidater?  Etc. 
 
 
Vi taler om, at der plejer at komme en pixi-folder – Jane taler med Lene 

Juel om det 
Valgmøde: den 4. april 
Valgbestyrelsen er: Tina, Jane og Jan 
 
Trækplaster til valget: hjemmebag og dialogmøde. Vi nedsætter en 
arbejdsgruppe til at lave invitation samt spørgsmål til dialogen. 
Arbejdsgruppen: Tina, Stine, Inge, Lilli og Jane. Arbejdsgruppen har 
noget klar til næste møde den 12.02. Ledelsesteamet kommer med et 
udspil til datoer. 
 
En del fædre/forældre er blevet spurgt – der har været positive 

tilbagemeldinger. 

2018- 
3 

Forældreundervisningsdag den 16. 

marts 

Personalet vil gerne holde en pædagogisk dag fredag den 16. marts. Vi 

skal have en reminder ud til forældrene. Vi laver en aftale om, hvem der 
gør hvad. 
 
Bestyrelsen laver en invitation – Tina prøver at finde ”teksten” fra sidste 
år. Teksten sendes til Jane, som sender den ud til forældrerådene.  Stine 
tager imod tilbagemeldinger fra forældrene. Fristen for tilbagemeldinger 
er fredag den 2. marts.  

2018- 
4 

Høringssvar til 2020 planen Vi skal lave et høringssvar til 2020 planen. Skemaet til høringssvaret er 
vedhæftet. Svaret skal sendes afsted senest den 16.02.2018. 2020 
planen samt høringsskemaet er vedhæftet – Jane søger for, at der er 
kopier til rådighed til mødet. 
 
Vi påbegyndte høringssvaret – resten laves på næste møde. 
 

2018- 
5 

Nyt fra  
- skolen 

 
- LBO 

 
- Nyt fra formanden 

Besøg af Inge Marie fra UCN. Hun laver evalueringsrapport på toiletterne 
på Vilstedvej,  således andre med lignende projekter ikke begår de 

samme fejl.  
 
I gang med indskrivning – kun 14 er indskrevet til nu. Der bliver rykket 
for det, da vi ved, at der er flere, fra børnehaven, som skal starte i 0. kl. 
 
Mellemtrin og udskoling arbejder meget med relationer, vil gerne have 
arrangereret besøgsdage imellem 3 og 4 samt 6 og 7. 
 
Der er ansat en fast vikar for Jens-Mike Jensen 
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Er i gang med at søge en ny sekretær for Christine, da hun pr 31. marts 
starter på fuldtid i Hornum. 
 

Børnehaven er gået med i et projekt om, hvordan man kan støtte op om 
børn fra Østeuropæiske lande.  
 
De yngste i børnehaven har et Musikforløb. Der arbejdes med børns 
sproglige udvikling. 
  

 Mødekalender 12/2-19/3-23/4-28/5-18/6 

2018-  
6 

Evt. 
 
 
 

Der bliver spurgt ind til hvem der stå for saltning i skolegården – 
kommunen. Skolen laver et skilt følg striberne. 
 
 

2018- 
7 

Punkter til næste møde -Udspil fra arbejdsgruppen ”skolebestyrelsesvalg” 
 
-Resten af 2020-planen 

 
-Kommentarer til kvalitetsrapporten 

 


