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Brøndumvej 50, 9670 Løgstør.
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Referat
Bestyrelsesmøde
23. april 2014.
Fraværende: Anders Myrup, Merete Knudsen, Lisbeth Mikkelsen, René Engemann, Dorthe Vedel,
samt elevråd
Nr.
20141
20142

Indhold
Godkendelse af referat
fra marts
Nyt fra skolen og
børnehaven

20143

Evaluering ad
valg/orienteringsmøde

20144

Undervisningstimeplan
jf. skolereformen

Referat
Godkendt
Korte orienteringer
LBO: byggeriet forløber næsten planmæssigt. Det er stadig
planen at der er indflytning til sommer
Børnetallet er lidt stigende.
Bolddag på mandag
Rejsegilde fredag
Indskoling, mellemtrin og udskoling:
Tværsdag med førstehjælp
Brobygning i 6. klasse – de lavede hundehuse
Døgnbrænder
Nationale test

37 forældre var repræsenteret.
Oplæggene var gode og valget foregik godt.
Annonceringen af mødet ift. LBO kunne være bedre.
Drøftelse af hvordan vi arbejder med videreformidling af
skolereformen. Forældrerepræsentanterne har en oplevelse
af, at forældrene på Toppedalskolen indtil videre er
velinformeret.
Skolen arbejder videre.
Ledelsen gav et oplæg.
Udkast til timeplanen er lavet ud fra
Undervisningsministeriets timeplan. Ledelsen anbefaler, at
der arbejdes ud fra planen de to første år af den nye
skolereform.

20145

Rengøringssituationen
på Toppedalskolen

Timeplanen er godkendt af skolebestyrelsen.
Orientering fra ledelsen.
Tina og Tanja skriver til politikerne.

20146
20147

Økonomi

Ledelsen gennemgik denne.

Regional busrute 57

Ledelsen vil gerne at skolebestyrelsen skriver til NT om en
lille ændring af denne rute, således bussen kører omkring
Vilstedvej.
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Udvalg der skriver til politikerne: Tina, Liza og Inge
2014- Madordning på
Drøftelse af dette.
8
Toppedalskolen
Skolebestyrelsen tager punktet op igen på næste møde.
2014- LBO-ens navn
Inge Trinkjær gav et oplæg til navn for LBO.
9
Navnet anbefales at hedde LBO Toppedalskolen med
afdelingerne Frihuset og Legehuset.
Skolebestyrelsen godkendte dette.
2014- Forældrefolder
Tina Mejdahl gav et oplæg. Folderen blev udleveret på
10
sidste møde.
Bestyrelsen kommer med ændringer indenfor en uge og
derefter er den godkendt.
2014- It reparation og
Skolen begynder at have en del reparationer og dermed
11
erstatning
erstatningskrav ift. it og it udlån jf. den digitale skole.
Men hvordan skal vi fremadrettet praktisere dette, således vi
minimere misforståelser mm.
Skolen har følgende udfordringer:
-erstatningspligt?
-dækning fra forældres forsikringsselskaber?
-Ved større skade, skal computeren repareres eller skal der
indkøbes ny gennem skolen?

201412

EVT.

Punktet tages op på næste møde ift. status indenfor
området.
De sidste to møder er den 26. maj, kl. 19.00 – 21.00,
Vilstedvej og den 16. juni, kl. 17.00 – 19.00, Brøndumvej
Referent Erik Pedersen

