Referat af styregruppemøde den 6. april 2011.
Pkt. 1: Orientering fra ledelsesteamet
Klassesammensmeltningsdagene kører utrolig godt
Logokonkurrencen kører og afsluttes den 26. april – Vinderen findes af styregruppen
den 27. april klokken 14.30 på VV-skole. Styregruppemedlemmerne har mulighed for
at votere inden ved afkrydsningskema på selve dagen på Vilsted-Vindblæs
Børnecenter, hvor logoerne er hængt op.
Personalesituationen er nu helt på plads. Den 1. maj sker der følgende, Lilli overtager
den daglige ledelse af VV-skole og Erik bliver daglig leder på Bakkeskolen.
Den pædagogiske weekend forløb rigtig godt og personalet har fundet 6 værdier, som
Toppedalskolen bliver kendetegnet ved. Der arbejdes videre på temaaftenen den 4.
maj klokken 17.00 – 19.30 på Bakkeskolen. Dorthe står for bestilling af mad.
Pkt. 2: Forslag til timefordelingsplan
Erik gennemgik bilaget og kommenterede på de ændringsforslag lærerne er
fremkommet med.
Skolen har fået ekstra holdtimer, som skal bruges til indsats henimod den
inkluderende skole.
Holdtimerne bliver delt ud på de forskellige afdelinger, hvorefter afdelinger beskriver
indsatsen og anvendelsen af disse timer.
Svømning blev drøftet meget, da der har været forskellige måder at køre dette på. Den
endelige beslutning træffes af ledelsesgruppen.
Generelt får vi et undervisningstilbud på Toppedalskolen, som ligger godt over
undervisningsministeriets minimumstimetal.
Pkt. 3: Forslag fra arbejdsgruppen om orienteringsmødet
Bilaget blev gennemgået af Dorthe.
Tovholder på klasserne er:
0. klasse: Inge
1. klasse: Liza
2. klasse: Jan
3. klasse: Renè
4. Klasse: Tina
5. Klasse: Dorthe
6. Klasse: Anders
7. Klasse: Lisbeth
8.a :
8.b:
Lilli
9. klasse: Erik
Pkt. 4: Forslag fra arbejdsgruppen om flytning.
27 og 28 flytter børnehaverne.
Legepladsudvalg er nedsat til at sikre flytningen af alle legeredskaberne.

Forslag om flytning af skoleting i uge 25, mandag, tirsdag eller onsdag. Ina og
Michael vender det med lærerne på Bakkeskolen, Jane og Kirsten med lærerne på
Vilsted-Vindblæs Børnecenter. Tilbagemelding til Inge hurtigst muligt.

Pkt. 5: Evt.
Næste møde den 11. maj klokken 18.00 – 21.00 på Bakkeskolen.

Referent Erik Pedersen

