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Referat
Bestyrelsesmøde
23. april 2012, Vilstedvej 161

Fraværende: Jonas Outzen og Jan Storgaard
Nr.
Indhold
2012- Godkendelse af referat fra
1
februar og marts
2012- Orientering fra
2
Skolebestyrelsesformand

Skoleledelsen
-kvalitetsfondsmidler
-overførelser fra 2011
-skolens økonomi pt.
-fagfordeling pt.

Personale

Referat
Referaterne er godkendt.

Formanden takkede for en god skolefest.
Aftalen mellem kommunen og
Bakkeskolehallen vil skolebestyrelsen følge op
på, således den er ”up to date”.

Skolen har ansøgt om kvalititetsfondsmidler.
Skolen har heraf fået 67000 kroner til
udbedring og nyetablering på skolen.
Skolen har ikke anvendt sit fulde disponible
beløb fra sidste kalenderår, hvorfor byrådet har
godkendt overførsel af disse midler til dette
kalenderår.
Skolens administration har fået nyt
administrationssystem, KMD Opus. Skolens
økonomi tages på dagsordenen næste gang.
Skoleprovenu, administrativ kraft, copydan,
kursusmidler, digital skole er alle temaer
skolen har fået midler til at etablere. Midlerne
kommer af den samlede skoleprovenupulje.
Jan Nielsen er startet som praktikant i
udskolingen
SFO deltager i en messe ”det gode børneliv”.
Kommende børnehaveklasse er begyndt at
deltage en gang om ugen. Det har været en
flot start.
Skole/hjem samtaler forløber lige pt. i
klasserne.
Der har den sidste tid været megen praktiske
undervisningssituationer, men der kommer nu
en periode, hvor klasseundervisningen er på
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tapetet.
Elevråd

Intet

Den fælles skolebestyrelse

Intet

2012- Evaluering af valgmøde
3
2012- Emneuge – Skolefest
4
-Skolebestyrelsens oplevelser

Mødet gik godt, men vi ville gerne have flere til
at deltage.
Vi bibeholder et orienteringsmøde om året.
Emneugen skal næste gang ikke placeres efter
en ferie.
Elever som kan have svært ved sådanne
emnearbejder, skal vi være meget
opmærksomme på, således den enkelte også
kan være deltagende på sit eget niveau.
Skolefesten:
Skolefesten var en fantastisk oplevelse.
Skolebestyrelsen vil gerne involveres
yderligere næste gang.
Skolen skal bruge forældrene og eleverne
yderligere ved sådanne arrangementer.
Toppedalskolesangen skal bruges yderligere.
Sodavand er ikke nok. Vand skal være der
næste gang.
Sidde klassevis har nogle fordele og ulemper.
Man kan overveje at det er mere tydeliggjort,
hvilken klasse man vil sidde ved.

2012- Procedure for elev fravær
5
Hvordan kan vi forebygge
fravær.
-se udkast
2012- Længere spisepause
6
(brainstorm)
2012- Evt.
6

Personalet lavede den samlede evaluering.
Proceduren skal være nem, håndterbar, samt
let forståelig.
Klatvis fravær skal ind tænkes.
Dorthe laver et forslag til et princip. Punktet
tages op i enten maj eller juni måned.
Udsættes til næste gang.

Fredagscafe sættes på næste gang.
Ungemiljøet blev drøftet.
Teknisk forvaltning kontaktes vedrørende
klipning af hække.
Referent Erik Pedersen

