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Dagsorden
Bestyrelsesmøde
29. februar 2016 kl. 17-19. Brøndumvej 50.
Fraværende:
Nr.
Indhold
2016- Godkendelse af referat fra
6
25. januar 2016
2016- Nyt fra skolen
7
 Skoledistrikter
 Busruter
 Indskrivning til
kommende 0.årg.
 Skoleåret
planlægning

Referatet
Godkendt
Skoledistrikter:
Skoleudvalget har bedt om en uformel
tilbagemelding fra skolebestyrelserne vedr.
eksisterende skoledistrikter. Deadline for
tilbagemelding er 1. marts.
Udvalget vil gerne havebestyrelsens tanker om
uhensigtsmæssigheder i nuværende inddeling. Hvor
ser I noget, som kunne være oplagt at lave om for
at kunne yde en bedre service til borgerne??
Ingen kommentarer fra bestyrelsen på
Toppedalskolen
Busruter:
Kort afstemning af holdninger fra skolens/bestyrelses side
vedr. fritagelse fra undervisningen (få minutter). Det er
typisk elever som har bopæl i Løgstør som beder om
fritagelse
Det er bestyrelsens holdning at der ikke skal gives en
generel fritagelse fra undervisningen idet der er et
eksisterende tilbud om transport via skolebuskørsel. Der
kan i særlige tilfælde på enkelte dage gives en tilladelse.
Det aftales mellem kontoret på skolen og hjemmet.
Indskrivning til den kommende 0.årgang.
Der er indskrevet 18 elever.d.d. Vi forventer der kommer en
mere så vi ender på 19 elever.

Skoleårets planlægning:
Skoledagens længde, vikarordning, valgfag
Skoleårets planlægning herunder vikarordning på
skoledelen, skoledagens længde, valgfag vil blive yderligere
drøftet på det kommende møde.

Toppedalskolen,
Brøndumvej 50, 9670 Løgstør.
Telefon: 99 66 86 00
e-mail: Toppedalskolen@vesthimmerland.dk
________________________________________________________________________________
Nyt fra børnehaven
LBO leder redegør for hvordan institutionen benytter sig af
vikarer.
Nyt fra formanden

Tina og Merete deltog på dialogmødet den 28. januar 2016,
hvor den nye tildelingsmodel blev gennemgået. Derudover
blev der arbejdet med ideer til styrkelse af 0-5 års området.

2016- Ny tildelingsmodel –
8
fokus på nye måde at
tildele på

De væsentligste ændringer mellem ny og gammel model.
Konsekvenser for den videre planlægning.
Vikarordning, gennemsnitsløn. Toppedalskolen skal
gennemføre et besparelse på ca. ¾ mio kr. Det tages i to
etaper. Så besparelsen er slået fuldt igennem senest til
skoleåret 17-18.

2016- Skolebestyrelsesvalg
9

Der fremlægges en køreplan for valgprocessen.
På valg: Der er 4 forældrerepræsentanter på valg.
6. april kl. 19.00 bliver der afholdt informations og
opstillingsmøde vedr. skolebestyrelsesvalg på
Toppedalskolen. Der følger mere information.

2016- Skolehund
10

Skolehund: Serviceleder Per Mathiasen er kommet med et
forslag om at vi kunne lave et forsøg med en skolehund.
Det blev besluttet at det skal undersøges nærmere. Men der
var en positiv holdning til initiativet.

2016- Udpegning af
11
repræsentation- Vindblæs
Multihus

Repræsentation fra skolebestyrelsen til generalforsamling i
Vindblæs Multihus. Jan fra bestyrelsen vil tage kontakt til
Vindblæs Multihus og repræsentere bestyrelsen på
generalforsamlingen.
Der blev rejst et spørgsmål og vores hjemmeside og den
layoutmæssigt måske kunne forbedres.

Evt.

Møderække: (mandage) 14/3, 18/4, 23/5, 13/6

