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Rotary har adspurgt Toppedalskolen om
uddeling af kameratskabspris.
Skolebestyrelsen vil gerne uddele prisen i 9.
klasse.
Skema er ved at blive lavet. Selve
fagfordelingen bliver udtalt fra personalets side
efter den 6. juni.
Skolen har ikke længere en it-person i
løntilskud, hvorfor servicelederne har overtaget
det meste af denne opgave.
SFO2 er blevet besluttet og ledelsen er i disse
dage i gang med at organisationen omkring
denne på plads.
Den 10. august har vi tidligere meddelt om et
dagsarrangement(inklusion) sammen med
personalet. Hvor mange forældrevalgte vil
gerne deltage denne dag? Dorthe, Liza,
Lisbeth og Tina deltager med sikkerhed.
Melding fra resterende kommer senere.
Intet
Intet
Intet
Rapporten blev kort gennemgået.
Ledelsen er i gang med at undersøge
forskellige ting omkring økonomien, hvorfor
punktet tages på dagsordenen senere.
Dorthe prøver at etablere en arbejdsgruppe
omkring dette, således at vi kan afprøve en
fredagscafe næste skoleår.
Udsættes til juni
Målet er at sikre at alle elever oplever at have
tid og rum nok til både at få spist madpakken,
samt komme ud at lege.
Skolebestyrelsen vil arbejde videre med dette
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punkt det kommende skoleår.
Der er etableret en arbejdsgruppe som
arbejder med sundhed. Denne gruppe ser
yderligere på hvilke aktiviteter, der kan skabes
i frikvartererne, så disse giver yderligere
indhold.
2012- Evt.
Hvad gør skolen i tilfælde af, at en elev er
7
udsat for overgreb i skoletiden? Dette punkt
tages op på næste møde.
Referent Erik Pedersen

