Toppedalskolen,
Brøndumvej 50, 9670 Løgstør.
Telefon: 99 66 86 00
e-mail: Toppedalskolen@vesthimmerland.dk
________________________________________________________________________________

Dagsorden
Bestyrelsesmøde
19. juni 2014, kl. 17.00 – 19.00, Brøndumvej.
Fraværende: Liza Kristensen, Ina, elevrådet
Nr.
20141
20142

Indhold
Godkendelse af referat
fra maj
Velkommen til nye
medlemmer

Referatet
godkendt

20143

Nyt fra skolen og
børnehaven

Korte orienteringer:
- Madordning på Toppedalskolen: Skolen kan ikke pt. finde
et ordentlig tilbud, hvorfor videre undersøgelse sættes i bero.
Punktet tages stadig op en gang årligt ift. nye mulige
løsninger.
-Skole er ved at runde skoleåret af, hvilket bl.a. indeholder
bolddag for eleverne og andre aktiviteter.
-Byggeriet af ny pavillon ift LBO forløber efter planen.
Indvielse af denne er den 22. august klokken 14.00
-Ledelsen orienterede om personalesituationen.

20144

Rengøringssituationen
på Toppedalskolen

Udsættes

-Intern orientering: ikke til referat
Der har været afholdt møde med rengøringsenhedens leder,
samt teknik- og miljøforvaltningens chef.
Orientering fra Tina.
Jf. orienteringen vælger skolebestyrelsen at kontakte Børneog Skoleudvalget igen.
Ledelsen gennemgik denne

20145
20146

Økonomi
Regional busrute 57

Orientering og denne sag, som er ved børne- og
skoleudvalget.

20147

Orientering om
skolereform

-orienteringer til hjemmene er kommet hjem i dag.
Skolebestyrelse roste meget folder, samt beskrivelse.
-Busdrift: Blev vendt og følges nøje af skolebestyrelsen.
-Hjemmesiden: Skolebestyrelsen vil gerne at hjemmesiden
opdateres og at layoutet ændres. Dette ses der nærmere på.

20148

Politik omkring
skole/hjem-samarbejde

Skolebestyrelsen reviderede skolens skole/hjem politik,
grundet skolereformen. Ændringerne indskrives af ledelsen.
Politikken er et minimums udgangspunkt, hvis klasser har
særlige behov, vil skolen prøve om de kan imødekomme det.

20149

EVT.

Rampe til hoveddøren i indskolingsafdelingen arbejdes der
med.
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________________________________________________________________________________
Forældrerådsfolder, hvornår skal den ud? Sammen med
indbydelsen til første forældremøde.
Stor ros til lærerne over deres tilgang til skolereformen. De er
meget løsningsorienteret.
Multicenteret: valg af repræsentant. Jan er valgt.

Referent Erik Pedersen

