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

Referat
Bestyrelsesmøde
Mandag den 20.08.18
Kl. 17-19 på Brøndumvej

Tilstede:
Afbud fra: Anni
Nr.

Indhold

Referatet /kommentarer

201850

Godkendelse af referat fra
18.06.2018

Referatet er sendt ud på Intra

201851

Skolebestyrelseskursus den 6/92018

Godkendt
Deltager:
Allan, Lisann, Christina, (Ulla), Jane

Invitation er sendt ud inden
sommerferien

201852

Høring angående besparelser på
børne- og familieudvalgets område
Materialet er sendt ud på Intra

Jane sender svaret ud med referatet.

201853

Årshjul for skolebestyrelsens
arbejde

Alle ser det igennem til næste gang

201854

Økonomi
-Skole og LBO

Økonomien er gennemgået. Det ser fornuftigt ud.

2018- Nyt fra
55
- skolen
-

LBO

Nyt fra formanden

Hvis I har tilføjelser/ændringer skal i sende dem senest torsdag den
23.08 kl 12.00

VI er kommet godt i gang efter ferien. De nye elever og børnehavebørn
ser ud til at trives.
Der er lidt færre børn i børnehaven nu: 38, der kommer flere henover
året. Børnehaven og SFO har arbejdsdag den 31.8
Der er krav om at arbejde med øget forældreinddragelse i forhold til
2022-planen. Skolebestyrelsen skal være ed til at arbejde med principper
omkring forældresamarbejdet. Forældrerådet vil gerne komme med et
udkast til principper om dette. Dette er vedtaget.
Børnehaven kører emneuger i uge 37-39 med tema kroppen.
Mellemtrin og udskoling er kommet godt i gang. I denne måned får 6-9
klasse besøg af sundhedsformidlerne i forhold til forebyggelse af rygning,
7-9 klasse skal med de naturvidenskabelige fag en tur til Tange elmuseum, Forældremøderne er sat i kalenderen.
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201856

Mødekalender

Lilli og Jane laver et forslag

201857

Evt.

Revideret hjemmesiden i forhold til hvem der sidder i
skolebestyrelsen
Køleskab på mellemtrin og udskoling?
Jane har undersøgt problematikken. Status er at 4., 6. og 8. klasse
har køleskab i klasserne.
I forhold til 5., 7. og 9. klasse har skolen et fælles stort køleskab,
som kan benyttes. Klasselederne aftaler med klasserne, hvordan det
forgår – om man selv går ned med madpakken, eller om der skal
være en dukseordning.

201858

Punkter til næste møde

Godkendelse og tilføjelser til årshjulet
Punkter ifølge årshjulet

