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Referat
Bestyrelsesmøde
23. maj 2016 kl. 17-19. Vilstedvej
Fraværende: Merete, Mie, Annie
Nr.
Indhold
2016- Godkendelse af referat fra
14
18. april 2016
2016- Nyt fra skolen
15

Nyt fra børnehaven

Referatet
Ingen kommentarer – godkendt.




Skolehund – status
Folkemøde for unge
Procedure for tiltrædelse af ny skolebestyrelse

Bedsteforældredag. 4. maj. En rigtig god dag, med godt
vejr. Der var ca. 100 fremmødte gæster. Næsten alle børn
var repræsenteret med et familiemedlem. Stor hjælp til bl.a.
beplantning som kan nydes hele sommeren.
Sommerfest den 25. maj – der tilmeldt knap 200 – der er
meget stor opbakning til dette arrangement.

Nyt fra formanden

Personale
2016- Skoleårets planlægning
16

2016- Fritagelse fra
17
undervisning

Nyt fra forum for kommunens skolebestyrelsesformænd.
Henvendelse vedr. anderledes tildeling omkring vikarmidler
hvor der ønskes en fornyet opmærksomhed over for det
politiske niveau. Toppedalskolen vil ikke deltage i en evt.
skrivelse.

Analyse af vores ressourcetildeling prioriteringer
- Undervisningsopgaver, personale
- Inklusionstimer - VAKS
- Døgnbrænder, valgfag
- Indsigt i den foreløbige fagfordeling – fortroligt.

Skoleder fremlægger forslag til standardbrev som udsendes
til forældre som ønsker der barn fritaget i en periode ex.
Skiferie eller lign. Bilag vedlagt. Det blev besluttet at
ledelsen skal forme brevet yderligere til.
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2016- Evaluering af skolefest
18

Der tages udgangspunkt i udsendte evalueringsspørgsmål. Af tilbagemeldingerne fra forældre ar der
en meget overvejende grad som er tilfredse med:
 Dato og tidsrum for afholdelse af skolefest.
Med en bemærkning om at der kunne skabes
større afstand mellem konfirmation og
skolefest.
 Prisniveauet for det som kunne købes på
aftenen incl. Maden til fællesspisning var ok
Fællesspisning - - godt med at bruge festsalen til
fællesspisning.
Stort engagement omkring de enkelte boder.
Adskillelse af skolefest og emneuge. Det er der både
fordele og ulemper omkring . Der er måske en manglende
sammenhæng. Men det giver også en spredning af store
arbejdsopgaver hen over skoleåret. Større inddragelse af
forældre. Der har været en langt større kontakt mellem
forældre og personale på skolefest aftenen fordi personalet i
højere grad var frigjort for praktiske opgaver.
Spørgsmål om der skal inviteres børn med fra børnehaven
– der er en oplevelse af at mange forældre i børnehaven
vælger skolefesten fra. Evt. skulle det kun være
skolespirerne som bliver inviteret med til skolefest.

2016
19

Evt.

Deltagelse i reception omkring skifte af bestyrer i
Bakkeskolehallen.
Referent: Søren Jørgensen

Møderække: (mandage) 13/6

