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

 

Dagsorden 
Bestyrelsesmøde  

Mandag den 19.03.18 kl. 17.00-19.00  
 
Afbud fra: Tinne 
Tilstede:  

Nr. Indhold Referatet /kommentarer 

2018-  
16 

Godkendelse af referat fra  

Den 12.02 
 

Referatet er sendt ud på Intra 

 
Godkendt 

2018- 
17 
 

Det praktiske omkring 
skolebestyrelsesvalget 

Invitation er på Intra 
Folder er sendt ud i dag 
Vi har udarbejdet kort til brug til valget  
 
Vi mødes kl. 18.30 
Tina, Stine  og Trine bager en kage. 

Vi laver en elektronisk tilmelding på Intra. 
 
Vi afholder valget i festsalen på Brøndumvej – skolen sætter runde borde 
op.   

2018- 
3 

Skriftlig tilbagemelding til Anders 
Norup i forhold til Master planen.  

 Hvad tænker vi? En matrikel/to matrikler, hvor og hvordan 
 
Vi ser fordele og ulemper ved begge scenarier. Der er flertal for en 
matrikel beliggende i Vindblæs. 

2018- 
4 

Dagsordenpunkter til dialogmødet 
den 1. maj på Ranum Skole 
 
 

De ønskede punkter, skal sendes senest den 2. april. 
 
Gratis buskørsel – Jane sender punktet videre. 

2018-
5 

Besøg af det politiskeudvalg den 10. 
april 

Vi nedsætter en gruppe, der viser politikkerne rundt. Input til hvad, der 
er vigtigt, at få fremhævet modtages gerne. 
 

Vores trygge rammer 
holdundervisning 
 
Tina Mejdahl, Inge, Lilli, Jane, Karsten samt en lærer/pædagog viser 
rundt.   

2018- 
6 

Økonomi Bilag uddeles på mødet 
 
Ser fornuftigt ud.  

2018- 
7 

Nyt fra  
- skolen 

 
- LBO 

 
- Nyt fra formanden 

Skolen 
- Ansøgning til 2-lærereordning 
- Dagligdagen – planlægning af døgnbrænder, emneuge og 

skolefest, naturfagsmarathon 
 

- Personaledagen den 16. marts, en god dag med et 
vedkommende indhold. Vi har arbejdet med gode overgange 
samt fokuspunkter i forhold til læringsledelses-projektet. 
 

- Nyt i forhold til vores høringssvar: 
Generelt er mange af procenterne taget af – det hander i 
stedet om barnet tarv. 



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

Mini SFO gennemføres ikke 
Profilskole køres som et forøg fra august 2018. Der er 
tilmelding til forsøget den 1.maj 2018 

 
- Forældreundervisningsdagen er forløbet godt. Mange positive 

tilbagemeldinger fra elever og forældre.  I ugerne op til 
dagen har der været frustration omkring planlægning samt 
hvem der skal deltage. Skolebestyrelsen beder om en 
tilbagemelding fra hver klasse. 
 

 Mødekalender 23/4-28/5-18/6 

2018-  
8 
 

Evt. 
 
 
 

 
 

2018- 
9 

Punkter til næste møde Kunne man oprette en slags ”k. klasse”? 

 


