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Godkendelse af referat fra  
26.11.2018 
 

Referatet er sendt ud på Intra 
 
Godkendt 
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Profilskole  
Nyt fra arbejdsgruppen 

”Skrivet” er sendt ud til forældrene via en besked fra Jane. Vi ville have 
lavet opslaget som en tilmelding, men rent teknisk kunne det ikke lade 
sig gøre. 
 
Forældrene skal svare på spørgsmål angående skolevalg og hvad de 
vægter ved en skole og LBO, Hvad skole og LBO skal gøre mere af i 
fremtiden og gerne biddrage med en god historie.  

 
Klassen/holdet med flest besvarelser får pizza.  

2019- 

3 

Økonomi 
Kommende budget 

LBO 
Der er et overskud ca. 257.000 kr. fra 2018 til 2019 
Pengene overføres til budget 2019 
 
Skole 
Der er en overførsel på ca. 160.000  kr. dog er der lavet en fejl i forhold 
til en refusion, der er trukket fra budgettet frem for at blive udbetalt. 
Derfor ser det ud som om, at der har været et underskud på ca. 
35.000kr. Løn har rettet fejlen og pengene vil blive tilført budget 2019. 
 
Det nye budget kan følges fra 5. februar. Tildelingen er større på 

skoleområdet, da vi har flere elever. I LBO er der en mindre tildeling, da 
børnetallet er faldet. 

2019- 
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Læringsledelsesprojektet Vi arbejder med relationer. Materialet er udarbejdet af Louise Klinge, som 
er ret kendt fra feltet. I dag har vi haft 2. modulgennemgang. 
Toppedalskolen har tilknyttet Jakob, som er psykolog ved CCP. Han 
kommer ud og hører, hvad medarbejderne har tænkt i forhold til det 
læste materiale og opgaver. 
Personalet oplever læringsledelse som et godt forløb, hvor der er 
mulighed for at tale pædagogik og didaktik og lade sig inspirere af 
hinanden.  
 

2019-

5 

 

Opfølgning på princip angående 
mobiltelefoner 

Vi er blevet opmærksomme på, at vi ikke har taget en endelig beslutning 
angående mobiltelefoner i skoletiden. Princippet skulle være taget op i 
slutningen af 2017 efter en prøveperiode. Dog har vi praktiseret reglen 
om mobilfri skole lige siden. 
 

På skolen fungerer princippet rigtigt godt. Det er blevet en selvfølge for 
børnene, at aflevere telefonen. Der har været en til to elever, der har haft 
svært ved at aflevere telefonen. 
 
Det er vigtigt, at eleverne lærer at bruge telefonenerne på den rigtige 
måde. Derfor bifaldes det, at der er mulighed for at anvende den til 
faglige opgaver. 



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

Der kommer hele tiden nye elektroniske medier som fx smart watches, 
dette opleves ikke som et problem. Vi er opmærksomme på udviklingen 
og tager det op i såfald at det bliver et problem. 

 
Vi udsætter beslutningen til næste gang, da der er mange 
fraværende.   
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Nyt fra skolen 
-elevrådet 
-LBO 
-indskoling 
-mellemtrin 
-udskoling 
 
 

Nyt fra formanden 

Vi er så småt gået i gang med at kigge på næste skoleår, er vi nok folk til 
at dækker opgaverne (positiv problemstilling), 
 
Personalet i LBO har en pædagogisk dag den 9. februar, hvor de skal 
arbejde med pædagogiske læreplaner. 
I uge 10 (kulturuge) skal de arbejde med teater og skygge teater. 
 
I uge 10 arbejder indskolingen med teater. Som optakt skal alle i teatret 

og se fyrtøjet. 
  
3. kl er i gang med brobygning til Brøndumvej. Der er kommet en ny 
dreng i 1. kl. 
 
I udskolingen er Uddannelsesparathedsvurderinger sendt ud, turbo-forløb 
er i støbeskeen (Toppedalskolen laver et samarbejde med Ranum og V. 
Hornum – Vi sender 6 elever afsted og undervisningen forgår på 10. kl. 
centret.)  
uge 6,  
 
begyndende planlægning af døgnbrænder, 

 
Uge 10: nogle fra 7. og 8. klasse tager til Hornum (LAN-party), 6. og 7. 
skal til Aars og høre Anders Morgenthaler,  
4.-9. kl. får et foredrag med Tommy Knøs, som fortæller om at være 
musiker samt vejen dertil som ordblind.  
 
Der er indkaldt til møde den 30. januar i forhold til fælles skolemøde (For 
formand og næstformand). Allan deltager   
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Evt.  
Der har været byggemøde i dag. Arkitekten er kommet med et forslag, 
som skal fremstilles for politikkerne den 5. marts. Projektet er mindre 
end først antaget.  
 

Der skal laves et nyt opslag angående parkeringspladsen på Brøndumvej 
– Brug båsene og husk,  at der er ensrettet.  
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 


