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Nr. Indhold Referat 

2013-
1 

Godkendelse af referat 
fra april 
 

 

2013-
2 

Nyt fra skolen Trivselsambassadører er startet op på skolen. 
Ambassadørerne har lavet et oplæg for kommende 0. 
klasse, samt på pædagogisk rådsmøde. 
Skolefoto: Et andet firma tages i betragtning. 
Skolestart efter lockout – der blev orienteret om 
kompenserende undervisning. 
Book en politiker: Skolebestyrelsen inviterer Børne- og 
skoleudvalget ift. at vi nu har været velkørende i 2 år. 
Skoleleder laver på vegne af bestyrelsen en indbydelse og 
sender ud til udvalget. 
Skoleåret 2013/14:Skoleårets planlægning meget på plads 
og skemalægning påbegyndes nu her. 
Motion kører i indskolingen fast hver dag. 
Mellemtrin/udskoling etablerer motionen senere. 
Overnatning i SFO kører lige nu. 3. klasse kommer med i 
klubben i slutningen af dette skoleår. 
 
 

2013-
3 

Økonomi 
 
 

Rapport blev kort uddybet.  

2013-
4 

Forældredag ift. 
personalets 
pædagogiske weekend 

Forældre ”undervisningsdag” vil skolen gerne have 
etableret den 27. september 2013. 
Hvordan kommer skolen og skolebestyrelsen videre? 
Kan lærerne være behjælpelige? 
I brevet skal der være en tilbagemelding om klassen kan 
honorere brugen. Formand laver skrivelse til 
forældrerådene. 

2013-
5  

Renovering af 
Toppedalskolen 

Tilbagemelding fra politiske møder vedr. dette. 

2013-
6 

EVT. Elever: Nå et mål - Hvordan opbygger man et system, hvor 
eleverne blive mere i stand til at kende målet med den 
tilrettelagte undervisning og hvad de kan bruge det til i 
”virkeligheden”. Punktet sættes på første møde efter 
sommerferien. 
 
Punkter til dagsorden. Kan bestyrelsen i god tid få besked, 
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så alle medlemmer kan få punkter på dagsordenen? 
 
Antal elever SFO2 er ikke ændret siden jul, men nogle 
elever kommer desværre ikke fast.  

2013-
7 

Intern drøftelse  

Skolereformen optages først på dagsordenen efter den er besluttet. 
 

Referent Erik Pedersen 


