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

Dagsorden
Bestyrelsesmøde
18. august 2014, kl. 17.00 – 19.00, Vilstedvej.
Fraværende:
Nr.
Indhold
2014-1
Godkendelse af referat
fra juni
2014-2
Velkommen til nye
medlemmer samt
konstituering
Nyt fra skolen og
børnehaven

Referatet
godkendt
Formand blev Tina Mejdahl og Næstformand Merete
Knudsen.
Ledelsen og medarbejdere orienterede om de
væsentligste punkter.
Overordnet er skolen startet godt op. Der er mange
spørgsmål, som søger svar. Det har været vigtigt for
ledelsen og personalet, at skolens elever skal sikres en
god skolegang fra starten, hvilket opleves som
imødekommet.
LBO er også startet godt op 66 indskrevne børn i SFO.
Hegn er opsat omkring LBO.
Arbejdsdag i indskolingen er fredag den 22. august,
sammen med indvielse af LBO pavillon.
Skolens buskørsel blev drøftet. Herunder besluttede
bestyrelsen at ændre undervisningens opstart således:
-At undervisningen starter på Brøndumvej klokken 07.55.
-At undervisningen starter klokken 08.00 på Vilstedvej.

2014-4

Forældrerepræsentanter Hvilke temaer der skal medtages til disse møder blev
til de enkelte klassers
drøftet. Tina laver et udkast til alle medlemmer.
forældremøde.
Nogle punkter er:
-Skolereformen og personalets håndtering af at indføre
det.
-Trivselstemaet

ikre2014- Referat fra Børne- og
5
Skole udvalgsmøde den
12. august 2014

-rengøring
Skolebestyrelsen lavede høringssvar på budgetoplægget
fra børne- og Skoleudvalget.

2014-6

Medlemsskab af Skole
og forældre

2014-7

Kursus for
forældrerådene

Drøftelse.
Tre måneders abonnement undersøges af Dorthe.
Punktet genoptages næste gang.
Dette ønskes afholdt inden efterårsferien.
Arbejdsgruppe er: Tina Mejdahl, Helle Møller og Erik
Pedersen.
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2014-8

Evt.

Skolebestyrelseskursus etableret af forvaltningen. Her
deltager Tina, Merete og Jan
---------------Punkter til fremtidige møder:
Forretningsorden
Faglig inklusion/social inklusion: Konsekvenser af
inklusonen
Trivselsambassadørerne
skolens politikker, herunder læsepolitik

Referent Erik Pedersen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mødekalender:
Mandag den 15. september på Brøndumvej
Mandag den 27. oktober på Vilstedvej
Mandag den 24. november på Brøndumvej

