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Referat
Bestyrelsesmøde
29. august 2012
Fraværende:
Nr.
Indhold
2012- Konstituering
1

2012- Godkendelse af referat fra juni
2
2012- Orientering fra
3
Skolebestyrelsesformand
Skoleledelsen

Referat
Dorthe er valgt til formand
Tina er valgt til næstformand
Jan indtræder i bestyrelsen som suppleant for
Lisbeth.
Referatet er godkendt.

Intet til referat.
Skoleleder orienterede om personalesituation
lige pt.
Skoleleder orienterede om skolens økonomi.
Bilag blev uddelt.
Orientering fra kommunen Børne- og
skoleområdet Vesthimmerlands Kommune skal
lave budget besparelsesforslag på 17,5 mill.
kroner
Ny lov vedr. rygning betyder at ingen må ryge
på skolens område.
Ny nordisk skole søsættes på landsplan,
hvilket vi på Toppedalskolen vil følge tæt.
Skoleårets start har dette år været markant
anderledes ift. sidste år, da vi ikke har så
meget opstart, men tvært imod skal have
dagligdagen til at fungere hurtigst muligt.
205 elever er startet, hvor vi havde 207 til
opstart sidste år.
Telebus, hvad betyder det? Skolen vil lave en
skrivelse på hjemmesiden om dette.
Forældremøderne blev kort vendt i forhold til
hvilke konsekvenser det har at ændre formen
på disse møder. Dette evalueres efter
afholdelsen.
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0. klasse er startet flot op.
Personale

En god skolestart.
Kursusgangene omkring ”Ledelse af børns
udvikling og læring” afsluttes i september
Kursusgang med Rasmus Alenkær omkring
”Inklusion” har været kørt for alle personaler i
august.
Nye fag er i gang med at blive introduceret,
som f.eks. form og fag, samt valgfag.
Valgfag er startet godt op, men mangler nogle
elever. Skolen vil overveje at give eleverne
tilbuddet igen eller give 6. klasse tilbuddet.
Første tværsdag er gennemført

Elevråd

Elevrådet har været på kursus i forhold til
deres arbejde. Elevrådet konstituerer sig
torsdag.

2012- Intranettet – hvordan skal
4
implementeringsfasen
fortsætte?
-retningslinier
2012- Fredagscafe-status
5

2012- Orientering om
6
arbejdsgrupper, der er nedsat
fra skoleårets start
2012- Inklusionsdagen
7
-Orientering fra inklusionsdagen
-Hvordan arbejdes der videre
internt og eksternt med inklusion
2012- Mødekalender
8
-se bilag
2012- Evt.
9

Skolebestyrelsen har nedsat et udvalg, der
kommer med et oplæg til skolebestyrelsen og
pædagogisk rådsmøde. I udvalget deltager fra
skolebestyrelsen Liza(er tovholder for
udvalget), Dorthe samt it-vejleder(Jane).
Liza, René og Tanja tager fat fra den 3.
september. Vehid fra SSP, samt Michael Borg
fra ungdomsskolen tages med i tankerne.
Forældre fra bestyrelsen med i de
arbejdsgrupper, hvor det er relevant, såsom
profil og skolefest.
Dagen blev vendt i bestyrelsen og temaet
Inklusion tages på dagsordenen i marts 2013.

Godkendt.

Referent Erik Pedersen

Kontaktpersoner i de enkelte klasser:

Toppedalskolen,
Brøndumvej 50, 9670 Løgstør.
Telefon: 99 66 86 00
e-mail: Toppedalskolen@vesthimmerland.dk
________________________________________________________________________________
0. klasse: Liza
1. klasse: René
2. klasse: Liza
3. klasse: Lisbeth/Jan
4. klasse: Rene
5. klasse: Tina
6. klasse: Tanja
7. klasse: Tina
8. klasse: Anders
9. klasse: Dorthe

Bilag 1.
Mødekalender
27. september

klokken 19.00 – 21.00

Vilstedvej

22. oktober

klokken 17.00 – 19.00

Brøndumvej

20. november

klokken 19.00 – 21.00

Vilstedvej

17. december

klokken 17.00 – 19.00

Brøndumvej

23. januar

klokken 19.00 – 21.00

Vilstedvej

28. februar

klokken 17.00 – 19.00

Brøndumvej

18. marts

klokken 19.00 – 21.00

Brøndumvej

23. april

klokken 17.00 – 19.00

Brøndumvej

29. maj

klokken 19.00 – 21.00

Vilstedvej

13. juni

klokken 17.00 – 19.00

Brøndumvej

