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Bestyrelsesmøde  

Mandag den 10.02.20 
Kl. 17-19 på Brøndumvej  

 
  
Tilstede: 
Afbud  

Nr. Indhold Referatet /kommentarer 

2020
-  
1 

Godkendelse af referat fra  

25.11.19 

 

 

 

I forhold til dagsorden vil vi gerne have et ekstra punkt 

på – skolebestyrelsesvalg 2020 

 

 Skolebestyrelsesvalg 2020 Køreplan og hæfte angående valget 2020 udleveres. 

Følgende er på valg: Stine, Trine, Anni 

Følgende er valgt i 2018: Allan, Lisann, Ulla, Tinne  

Christina (supp) og Anne (supp)  

 

Valgbestyrelse: Allan, Jane og Trine 

Vigtige datoer:  

Valglister ligger fremme på skolens kontorer:  

Dato for underretning om valgmøde: senest en uge før. 

 

Dato for valgmøde: den 23. marts kl. 18.30  efter 

bestyrelsesmøde. 

Se køreplan  

 

Planlægning af valget:  

Hotdogs og valg, tilmelding via Aula til Allan, ingen 

tvang til at blive valgt ind, Allan fortæller om arbejdet 

i bestyrelsen, hvad rør sig i skolen og børnehaven, 

debatspørgsmål se valgmøde 18. 

Jane laver invitation og Trine og Allan godkender.  

Datoen for valgmødet sættes i kalenderen med det 

samme. 

2020 

2 

Kvalitetsrapport  Materialet blev sendt rundt til sidste møde. Vi kan ikke 

afgive høring, men vil gerne drøfte rapporten og 

komme ind på, hvad vi gør for at opnå de forskellige 

mål. 

 

I forbindelse med talmateriale har forvaltningen meget 

fokus på, hvordan de enkelte skoler arbejder for at 

løfte faglighed og parathed.  
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Toppedalskolen ligger generelt pænt henover den 

sidste 3-årige periode. Sidste år var vi lidt under det 

socioøkonomiske. Vores opfattelse er, at vi sidste år 

klarede os virkelig godt i de vi formåede at rykke 

samtlige elever. 

 

I forhold til uddannelsesparathed går vi også ind og 

kigger på udviklingen. Her ses et markant fald i antal 

ikke uddannelsesparate fra 8. til 9. kl. 

Noget af det vi tænker er med til at fremme den gode 

udvikling er: perioden op til prøverne (ingen 

læseferie), samarbejde omkring eleverne, fagdage for 

9. kl. i emnedagene, sociale arrangementer som fx 

døgnbrænder, der holder trivslen oppe.   

 

Bestyrelsen giver udtryk for, at det er  vigtigt at vi har 

fokus på hele paletten og  ikke kun det faglige niveau. 

 

Der har været kvalitets-besøg/uanmeldt tilsyn i 

LBOen. Der blev udarbejdet en rapport, hvor vi 

scorede højt. Inge laver opslag  

 

PLC har været lidt udfordret. Vi mangler en der 

brænder for området. 

2020 

3 

 Projekt læringsledelse Vi arbejder med temaerne ”Matematik og 

forældredeltagelse” 

 

Vi har arbejdet med hvordan vi tiltrækker flere 

forældre til arrangementer – især i udskolingen oplever 

vi at flere melder fra. Vi oplever nogle forældre 

generelt melder fra. Vi har talt om at inddrage eleverne 

i møderne. 

 

I matematik ar vi arbejdet med den røde tråd i forhold 

til de matematiske kompetencer. Der er konkret 

arbejdet med kompetence-kasser til de forskellige trin. 

  

2020 

4 

Øget åbningstid i LBO Forslag er vedhæftet  

 

Der skal fremover være en åbningstid på 53 timer om 

ugen i LBOen. Forslaget skyldes at nogle børn møder 

ind præcist 6.15. Vi oplever ikke et behov om 

eftermiddagen. 

SFO børn der har behov for at blive afleveret tidligere 

kan afleveres i LBO. 
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Åbningstiderne træder i kraft efter vinterferien. 

2020 

5 

Planlægning af INFO-møde 

om byggeri. 

Forslag til dato den 17. marts 19-20.30 Det ville være 

fint, hvis mange fra bestyrelsen kunne møde op. 

Anders og Jane står for præsentation. Mulighed for 

spørgsmål.  

 

Stine, Anni og Ulla bager kage 

2020 

6 

Økonomi Budget 2019 

Vi er gået ud med et overskud, som overføres til 2020 

Skole på 987.00. Overskuddet er noget større end 

forventet, hvilket bl.a. skyldes inklusionsmidler, som 

er tilført 2019-budgettet og en større regning på nye 

matematikbøger, som først er kommet i 2020. 

LBO er gået ud med et overskud på 340.000, hvilket 

var det forventede. 

 

Næste års budget. Det ser lovende ud. Vi kan ikke 

trække rapporter ud endnu grundet nyt system 

 

2020 

7 

Omkonvertering af UUV-

timer til to-lærer-ordning  

Sidste år omkonverterede vi uuv-timer til to-lærer-

ordninger. 2 timer på mellemtrinnet og to timer i 

udskolingen. Vi skal beslutte, om vi skal søge om dette 

til næste skoleår. Ansøgningsfristen er den 1. marts. 

 

Dette års omkonvertering har været til glæde for både 

elever og lærere. Vi har brugt timerene, således at 

læsekonsulenten er kommet med en time ind i hver 

mellemtrinsklasse. Timerne har givet mulighed for 

hurtigere og ekstra hjælp.  

I udskolingen er timerne hovedsageligt givet til 

klasselederne, således de har mere tid og tidsammen til 

at arbejde med udskolingsaktiviteter, som UPV, 

kontrakter, elev-samtaler samt ekstra hjælp i 

lektionerne 

 

I 2020 vil vi gerne søge om at omkonvertere samme 

time tal. Vi vil gerne bruge tiden på klasseleder-tid, 

således der er mulighed for at holde feedbacksamtaler 

med alle elever, hvilket har stor indflydelse på trivsel 

og læring. 

 

Vi sender ansøgninger inden 1. marts. 
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Nyt fra: 

- Skolen 

- LBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra formanden 

BH/SFO: Personale i LBO har været på 

førstehjælpskursus i forhold til små børn. Personalet 

holder en aften, hvor der arbejdes med 

kompetencehjulet. SFO har tilbudt sig fritidslæselyst, 

hvor der er søgt penge hjem i forhold til fritidslæsning. 

Biblioteket kommer med spændende bogkasser og 

SFOen skaber rammerne til læsningen.  

 

Indskoling: Indskrivning til 0. klasse: vi lander på 20 

måske 21 (Der kommer en på besøg  i næste uge). Der 

holdes fastelavn mandag efter ferien. I uge 10 arbejdes 

der med teater. Eleverne skal bl.a. til Aalborg og se 

Hans Grethe. Der har været afholdt fælles møde for 

personale i LBO og indskoling i forhold til at få mere 

fælles fodslag, dette har været meget givende. 

 

Mellemtrin/udskoling: 

7. klasse har været ude af huset i forbindelse med 

lifeskills – vi valgte at komme lidt ekstra penge i 

projektet for at øge klassetrivslen. Det var en fantastisk 

tur med overnatning. 

Vi er begyndt med lowbooster, highbooster samt skak 

i frikvarterene. Det er meget populært. 

Udskolingen er i gang med at planlægge døgnbrænder. 

Det bliver den 16.-17. april temaet er fart og 

fusksvans, det bliver rigtigt godt. Vi har den største 

udskoling længe.  

8. kl. er i praktik her i uge 7,  8. kl. få er tilbudt praktik 

ud af huset (lige som 9. kl. har haft i år).   

 

 

 

 

Allan gør opmærksom på et kursus igennem skole og 

forældre. Hvis nogle har lyst til at deltage, skal de 

melde sig til. Skolen betaler for kurset.  

 

2020 

9 

Evt. Jubilæum i forhold til Bakkeskolen og Toppedalskolen 

 Mie og Anni arbejder videre med projektet.  

 

 


