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Referat 
Bestyrelsesmøde  

29. august 2011 

 

 

Fraværende: René Engemann, Jan Storgaard og Anne(elevråd). 

Henrik Nielsen er suppleant på mødet i stedet for Jan Storgaard. Jan Storgaard vender tilbage til 

skolebestyrelsen igen til september. 

Nr. Indhold Referat 

2011-
1 

Orientering fra 
Skolebestyrelsesformand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skoleledelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skolebestyrelsensformand: 
Dorthe ønskede os alle tillykke med en god 
start. Skolen blev opstartet rigtig flot. 
Skolebestyrelsen oplevede en flot dag. 
Skype opstarten var fantastisk. 
 
Jubilæumsfesten for tidligere Bakkeskole 
forløb godt. 
 
Elevernes transport til og fra skolen volder 
problemer. Ledelsen orienterer om hvordan 
forældre kan reagere på disse tilstande til NT. 
Denne orientering kommer i et nyhedsbrev. 
 
Forslag fra formand om at få nogle bedre 
farver på bl.a. kontor og personalerum. Dette 
bifaldes af skolebestyrelsen.  
Udvalg der arbejder videre med dette består af 
Dorthe og Anders.  
 
Skoleledelsen:  
Skolen har haft en rigtig god opstart, hvor alle 
arbejder koncentreret med klasserne. Vi er 
selvfølgelig i gang med at finde os selv og de 
nye roller vi er i. Ledelsen oplever at der 
arbejdes meget koncentreret med alle 
elementer i skolen. 
Skoleledelsen oplever allerede nu, at vores 
antagelse om et indskolingsmiljø og 
mellemtrin/udskolingsmiljø er rigtigt, selvom 
det kan give lidt bøvl i dagligdagen. 
 
Skolen har indkøbt nye bogmaterialer for 
130.000 kroner, hvilket er med til at give 
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undervisningen et godt flow. 
 
I denne opstart har vi selvfølgelig også løse 
ender, som bliver løst løbende. 
Eksempler på disse er:  
maling på gavl på matriklen Brøndumvej 
mangler at blive malet. Grunden til dette er at 
vi gerne vil have den renoveret. 
Juniorklubber arbejder politikerne med i forhold 
til om disse skal genindføres i kommunen. 
Klasselokale til vores 7. klasse har vi lavet helt 
om, hvilket stadig mangler bedre lydforhold. 
 
Skolebod er startet og det er 6. klasse der står 
for denne.  
 
IT: 4 interaktive tavler bliver sat op i klasserne 
nuher. 
Intranettet bruger personalet fast. Introduktion 
for forældre sker på første forældremøde. 
Vores netbooks er hjemkommet, men er ikke 
færdig instaleret. 
Vi håber på at få en løntilskudsperson til at 
hjælpe vores serviceledere med det it-
mæssige område. 
 
NT nyt: nogle forældre har spurgt om hvordan 
vi forholder os til at elever først kommer til 
skolen 4 og 6 minutter før undervisningstart. 
Ledelsen er i gang med at se på mulige 
løsninger. 
 
Plan for legeplads til indskoling og SFO er ved 
teknik og miljø til endelig godkendelse. 
SFO: Arbejdsdag ift. legeplads etableres. 
Pædagogerne i SFO er primærpædagoger i de 
enkelte klasser og deltager i skole/hjem-
samarbejdet. 
 
Nyhedsbrev fra skolen udkommer i slutningen 
af ugen. 
 
Personalearrangement omkring den gode 
arbejdsplads løber af stablen den 9. 
september. 
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Personale 
 
 
 
Elevråd 
 
 
Den fælles skolebestyrelse 
 
 
 
Dialogmødet 

Personale: Vi har oplevet en god start. Det at 
der er kommet nyt undervisningsmateriale, gør 
meget for undervisningen. 
 
Elevråd: Anne fra 9. formand, Christoffer fra 9. 
næstformand. 
 
Den fælles skolebestyrelse: Lisbeth 
orienterede om denne bestyrelses arbejde. 
Liza deltager fra Toppedalskolen. 
 
Dialogmødet: 
Tanja skulle have været indkaldt til dette 
skolebestyrelses møde. Ved dialogmødet hørte 
Henrik og Tanja om kost på Hornum Skole. 
Hornum Skole giver morgenmad til eleverne. 
Endvidere har de etableret kantine med en 
kantinedame. 
Forsøg på Løgstør Skole: eleverne i 2. klasse 
har fået en lomme-pc. Dette har politikerne 
taget meget til sig og skolerne får temmelig 
sikkert et fokuspunkt "Den Digitale Skole" det 
kommende skoleår. 
 

2011-
2 

Principper på Toppedalskolen 
Ordensregler, se bilag 1 
Trivsel og forventninger 
Brug af mobiltelefoner  
Sponsorering 
Sundhed herunder fysisk 
aktivitet 

 
Ordensregler er godkendt. 
 
Skolebestyrelsen vil gerne have en 
arbejdsgruppe omkring fysiske aktiviteter. 
Ledelsen foreslår idrætslærerne prøver at lave 
et forslag til dette. Skolebestyrelsen giver input 
til arbejdsgruppen. Inputtene sendes til Erik.  
 

2011-
3 

Toppedalskolens Profil 
 

udsættes 

2011-
4 

Toppedalskolen - i daglig tale 
 

Punktet blev kort vendt. Toppedalskolen er en 
skole med fire afdelinger, hvilket også vores 
udtale i daglig tale – Toppedalskolen med 
afdelingerne på Vilstedvej og afdelingerne på 
Brøndumvej. 

2011-
5 

Støtteforening, status udsættes 

2011-
6 

Toppedalskolen – hvordan kan 
vi hjælpe til at de indvendige 
fysiske omgivelser tager sig 
bedre ud? 

Se punkt 1. 
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Mødekalender Mødekalender for skolebestyrelsen 

 

Tirsdag den 20. september klokken 17.00 

– 20.00, Vilstedvej 

 

Onsdag den 26. oktober klokken 18.00 – 

21.00, Brøndumvej 

 

Torsdag den 24. november klokken 17.00 

– 19.00, Vilstedvej 

 

Mandag den 19. december klokken 19.00 

– 21.00, Brøndumvej 

 

Tirsdag den 24. januar klokken 17.00 – 

19.00, Vilstedvej 

 

Onsdag den 29. februar klokken 19.00 – 

21.00, Brøndumvej 

 

Torsdag den 29. marts klokken 17.00 – 

19.00, Vilstedvej 

 

Mandag den 23. april klokken 19.00 – 

21.00, Brøndumvej 

 

Tirsdag den 22. maj klokken 17.00 – 

19.00, Vilstedvej 

 

Onsdag den 13. juni klokken 19.00 – 

21.00, Brøndumvej 
 

 

2011-
8 

Evt. 
 

Punkter til næste møde: 
-Forretningsorden for skolebestyrelsen  
 
Skolebestyrelsesrepræsentanter til 
forældremøderne: 
Anders: 7. klasse 
Liza: 1. og 4. 
Lisbeth: 2. klasse og 9.  
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Rene: 3. 
Dorthe: 5, og 8.b 
Tina: 6.,  0. 
Jan: 
Henrik: 8.a 
 

      
Referent Erik Pedersen 
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