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Referat
Bestyrelsesmøde
Mandag den 18.06.18
Kl. 17-19 på Brøndumvej

Tilstede: Lisann, Allan, Ulla, Tina, Tinne, Trine, Merethe, Jan, Anni, Stine, Christina, Ina, Mie,
Inge, Lilli, Jane
Nr.

Indhold

Referatet /kommentarer

201842

Godkendelse af referat fra
28.05.2018

Referatet er sendt ud på Intra

201843

Nyt fra byggeudvalget

Godkendt
Plantegning deles ud
Hallens størrelse drøftes. Hallen er ikke en del af byggeprojektet på
nuværende tidspunkt.
Tilbygning af motorikrum i SFO-lokaler drøftes, som mulighed for at
hallen kan rumme flere idrætstimer.
Udeområderne drøftes, det er vigtigt at vi stadigvæk er afdelingsopdelte

201844

Lektier

Skal vi fortsat være en lektiefri skole?
Vi har drøftet dette i personalegruppen og ser nogle udfordringer.
Det kan være svært at forhold til opfølgning på opgaver samt læsning.
Der er udfordringer i forhold til små fag som biologi og geografi. Timerne
går ofte med læsning, som kunne have været gjort hjemmefra.
Det er vigtigt, at der er kontinuitet i lektierne, at det ikke stopper fx når
eleverne skifter afdeling.
Det fungere fint med, at læreren gør opmærksomme på, hvor eleverne er
nået til, så der er mulighed for at følge op.
Ina fortæller om ugeplan i 5. kl., som giver god mulighed for opfølgning.
Evt. brug af læsekort i forhold til den daglige læsning.
Opsamling: Bestyrelsen ser lektier som en god ting, så længe der ikke
er tale om for store mængder. Det er vigtigt at der differentieres.

201845

Trivselsmålingen forår 2018

Jane præsenterer resultatet af årets måling. Overordnet ser det godt ud.
I sær den sociale trivsel ligger rigtig godt.
Det man har arbejdet med i fx læringsledelse kan ses i målingen. Vi
fortsætter arbejdet.

201846

Hvem deltager i hvilke
forældremøder næste skoleår?

Skolebestyrelsesmedlemmerne informerer på forældremøderne i de
enkelte klasser i august/september. Lærerne og pædagogerne får
navnene og gør bestyrelsesmedlemmerne opmærksomme på datoerne
for forældremøderne.
Mariehøns: Stine
Græshopper: Trine
Sommerfugle: Ulla
0.kl.:Anni
1.kl.:Allan
2. Kl.: Lisann
3. kl.: Lisann
4. kl.: Trine
5.kl.: Stine
6.kl.: Anni
7., 8. og 9. kl: Christina/Tinne

Toppedalskolen,
Brøndumvej 50, 9670 Løgstør.
Telefon: 99 66 86 02
e-mail: jdoh@vesthimmerland.dk
________________________________________________________________________________
2018- Nyt fra
47
- skolen
-

LBO

Orienteringsmøde kommende 0. kl
Fyraftensmøde for kommende 4. kl.
LBO holder overnatninger og afslutninger
Ansættelse af Susanne, Pædagog. Hun skal være støtte i skolen samt
være i SFO.

Nyt fra formanden

Besøg af skolechef og leder for CCP (PPR) i August mdr. i forhold til
Oasen

201848

Mødekalender

Vi aftaler en dato for august-mødet.

201849

Evt.

201850

Konstituering af den nye
bestyrelse

27. august 17.00-19.00

Overlevering og mad

Allan blev valg som formand og Trine som næstformand. Stort
tillykke.

