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Nr. Indhold Referatet /kommentarer 

2018-  
34 

Godkendelse af referat fra  
23.04.2018 
 

Godkendt 

2018- 
35 

Nyt fra byggeudvalget Vi har til dags dato haft to byggemøder med arkitekt og ingeniør. 
Derudover har vi været på inspirationstur på Farstrupskole. Udvalget har 
beskrevet hvilke faciliteter matriklen i Vindblæs skal indeholde samt 
hvilke værdier, vi vil se i byggeriet. Til næste møde kommer Arkitekt og 
ingeniør med et udspil til tilbygning. 

2018- 
36 

Næste og sidste 
skolebestyrelsesmøde 

Skolen bestiller mad fra Mesterslagteren i Løgstør og invitation til de ny-
valgte til mødet. Hvis alle nyvalgte kan komme til mødet konstituerer den 
ny bestyrelse sig. 

2018- 
37 

De gode overgange Kommentarer og rettelser til bilaget: De gode overgange. 
Der er mange besøg fra dagplejen. Det præciseres at der ofte er tale om 
uforpligtende besøg. Besøgene kunne ligges på en fast dag, hvilket dog 
kunne blive en udfordring for nogle dagplejere.  
Etablering af venskabsklasser er meget positivt. 
Der laves et forventningsbrev med forventninger til det at komme i 
udskolingen. Forældrene kan således samtale med eleverne omkring 
brevet hen over sommerferien. Brevet gives til eleverne i afslutningen af 

6. klasse. Der samles op på forventningsbrevet til det fælles 
forældremøde i august. 

2018- 
38 

Økonomi Bilag uddeles på mødet 
Toppedalskolen 
LBO 
 
Økonomien ser fin ud. Den fremskrevne forbrugsprocent ligger på 95%. 
Lønningsdelen i LBO ligger lidt for højt, hvilket tidligere ikke har været 
tilfældet. Vi er opmærksomme på det og laver en fælles gennemgang 
med den økonomiansvarlige i forvaltningen. 

2018- 
39 

Nyt fra  
- skolen 

 
- LBO 

 
Nyt fra formanden 

Skoleårets planlægning 
 
LBOen har haft sommerfest med trolde-tema samt en godt besøgt 
bedsteforældredag. Snart står den på koloni og overnatning. 
 
Besøgsdage imellem 3.og 4. klasse er i fuld gang, indskolingen har 

deltaget i de fælles kommunale idrætsdage hvilket har været rigtigt godt. 
Der har været bolddag med boldklubben, som har været en stor succes.  
 
Elever fra mellemtrin og udskoling har vundet den kommunale 
skaktunering.  Oasen er i gang og har ind til nu været en succes. 8. 
klasse har afsluttet turboforøb og nogle har været i ekstra praktikker. 9. 
Kl har sidste skoledag den 30/5, men bliver i år indkaldt dagene efter fra 
8 -13, hvilket gøres for at få så meget som muligt ud af læseperioden. 
 
Vi har haft besøg af mange nye elever, som påtænker at starte på  
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Den11/6 er der informationsmøde for ny 0. klasse. Anni fortæller fra 
bestyrelsen.  

 
Toppedalskolen.  Ledelsen er i fuld gang med MUS-samler samt 
planlægning af næste skoleår. 
 
 
Dialogmødet den 1. maj i Ranum var godt. Ranum snakkede om 
skolemad. De har ansat en person, som laver varm mad til eleverne to 
gange ugentligt. De resterende dage kunne der købes alternativer. Det 
gav pt underskud, men man ville gerne, hvis en sådan ordning var noget, 
som politikkerne ville prioritere. Vi tænker ikke, at det giver mening for 
Toppedalskolen, så længe vi er på to matrikler. 

 
Vi talte om gratis buskørsel, hvilket stadig er i spil. Der er sat penge af til 

at give den kollektive trafik en løft i hele kommunen også "ud af kommunen", 
og det er her man så også KAN indtænke gratis skolebus.  Der forventes at 
komme et udspil til oktober. 

 
Ung Vesthimmerland fortalte om nye tiltag. Hvor de arbejder med at få 
løftet de unge via mentor, særlige forløb som ”taskforce”. 
 
Der kommer et nyt dialogmøde, når det kommunale budget er godkendt.  

 - Mødekalender 18/6 

2018-  
40 

Evt. 
 
 
 

 
 

2018- 
41 

Punkter til næste møde Vi fordeler bestyrelsen på klassetrin, således man ved hvem der 
deltager i hvilke forældremøder. 

   

 


