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Referat 
Bestyrelsesmøde  
24. august 2015 

 
Fraværende:  

Nr. Indhold Referatet  

2015-
1 

Godkendelse af referat fra 
juni 

Referat godkendt men med ændring ift. at Dorthe er 
forældrerepræsentant i 9. klasse. 

2015-
2 

-Nyt fra skolen og 
børnehaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Nyt fra formanden 
 
 
-Tilbagemelding ift. 
forløbne initiativer 
 
-Intern orientering 
 

 
Alle klasser er startet godt op. Vores elevtal er status qua 
det samme. 
LBO er i gang med at etablere ”forældrearbejdsdag”.  
Ellers er man i gang med at temauger. 
Valgfag er startet op med fransk og Kina. Ungdomsskolen 
har en forespørgsel vedr. valgfaget fransk ift. en mulig 
selvfinanceret studietur. Skolebestyrelsen vil gerne at 
ungdomsskolen arbejder videre med et mulig tilbud i uge 8. 
Brøndumvej 48 bliver muligvis en del af Toppedalskolens 
grund 
 
Tina orienterede ift. Skolestruktur mm. 
 
 
 
 
 
Erik orienterede. 

2015- 
3 

Temamøde Jens 
Andersen 

Tina taler med Annette om indbydelsen. Temamødet 
foregår den 7. oktober. 

2015-
4 

Forældremøder, 
gennemgang af, hvad der 
orienteres om. 

Gennemgang af dette. Tina laver oplæg, som sendes ud til 
alle forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. 

2015-
5 

Justering af ringetid ift. 
busafgang på 
Brøndumvej 

Erik gav et oplæg. Bussituationen ift. de elever som skal 
mod Løgstør volder nogle udfordringer i forhold til fri klokken 
13.55. Klokken 13.40 er muligheden for at komme til 
Løgstør medmindre eleverne skal sidde i bus i 45 minutter.  
Skolebestyrelsen mener ikke, at ringetiderne skal laves om, 
da eleverne stadig har bustransport fra skolen til løgstør. 
 

2015-
6 

Høring ift. råderumforslag 
fra Børne- og 
Skoleudvalget 

Alt blev gennemgået og der blev lavet høringssvar. 

2015-
7 

Økonomi Ledelsen gennemgik økonomien. 

2015-
8 

Evt.  
 

Spørgsmål: får pædagoger forberedelsestid, når de 
underviser i skolen. Svar, det gør de. 
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Skolebestyrelsesformanden beder om at samtlige 
repræsentanter giver feedback på mails. 

 
Referent Erik Pedersen 
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