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Nr. Indhold Referat 

2012-
1 

Godkendelse af referat 
 

 

2012-
2 

Orientering fra 
Skolebestyrelsesformand 
 
Skoleledelsen 
 
 
 
 
 
 
 
Personale 
 
 
 
 
 
 
 
Elevråd 
 
 
 
 
Den fælles skolebestyrelse 
 

 
Bakkeskolehallens bestyrelse har valgt at 
bibeholde deres navn. 
Lisbeth Haaning deltager i inklusionskursus, 
som er et rotationsprojekt i kommunen. 
Fagfordeling påbegyndes kort efter Påske. 
Musiklokalet på Brøndumvej er i gang med at 
blive renoveret. 
Der har været indbrud på begge matrikler. 
Politiet har overtaget sagerne. 
 
Emneugen er i gang med at blive planlagt. Det 
bliver en meget spændende uge. Vi har hyret 
en kunstner til at hjælpe os med at lave denne 
uge. 
Skolefesten er i gang med at etableres. 
Skolebestyrelsen vil meget gerne vide om de 
skal hjælpe. 
 
Intet til referat. Skolebestyrelsen spørger om 
fællesmiljøet ved Bixen. Vil eleverne gerne 
bruge dette område til spisning. Dette giver Ina 
videre til elevrådet. 
 
Intet til referat 

2012-
3 

Timefordelingsplan: 
Se bilag. 
Planen gennemgåes jf. sidste 
møde. 
 

Skolebestyrelsen godkender 
timefordelingsplanen, da minimumstimetallet 
overholdes fuldt ud. Endvidere var der 
drøftelse af opnåelse af fælles mål, hvilket er 
lovkrav og som skal imødekommes uanset 
hvilke tværfaglige tiltag der etableres. 
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2012-
4 

Busordningen - status Skolebestyrelsen vælger at ønske den 
nuværende løsning ift. busdrift. 

2012-
5 

Madordning - status Inge orienterede om forløbet. 
Bod i indskolingen har været vendt i 
personalegruppen. Det har været oplevelsen, 
at salget ikke var rentabelt og spild ved dette 
vil være for stort til at en sådan etableres. 

2012-
6 

Procedure for elev fravær 
Hvordan kan vi forebygge 
fravær. 

 

Erik orienterede om vores fraværsprocent. 
Procedure for dette tages op på næste møde. 
 

2012-
7 

SFO2 
 

Ansøgningen blev gennemgået. Spørgsmål ift. 
elevtal blev drøftet. Ordningen vil sagtens 
kunne køre, selvom der er 20 elever. 
Den faste pris vil være 300 kroner pr. måned. 

2012-
8 

Evt. 
 

Fredagscafe for Toppedalskolen tages op på 
næste møde. 

      
      

Referent Erik Pedersen 
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