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Referat  
Bestyrelsesmøde  

Mandag den 19. september 2016 kl. 16.30-18.30. Vilstedvej 
 
Afbud fra Stine og Anni. 

Nr. Indhold Referatet  

2016-  
23 

Godkendelse af referat fra 
22. august 2016 

Godkendt  

2016- 
24 

 Nyt fra  
 
 
Skolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LBO 
 
 
 
 
 
 
Formanden 
 
 
 
 

- Døgnbrænder. Planlægningen forløber 
planmæssigt. Eleverne er fortsat skeptiske.  

- Idrætsdage3-4-5-6 årgang, dele af 9. klasse som 
hjælpere. En stor succes og alle elever deltog med 
engagement og bidrog meget positivt til en god 
trivsel for øvrige elever.  

- OCR-scannere til vores kopimaskiner,  
- Indretning af samtalerum 
- Det er ved at komme nyt tag på den ældre del af 

bygningerne på Vilstedvej. Arbejde forventes 
færdiggjort snarest.  

- Resultatet er de nationale trivselsmålinger er ved at 
blive analyseret og udformet konkrete tiltag på både 
årgangs og afdelingsniveau. Fysisk er mange elever 
kritisk over for toiletforholdene på især Vilstedvej.  

- Elever fra indskolingen har været på besøg på 
linfjordsmuseet. En meget givende tur. Den varme 
september har også givet anledning til endnu flere 
udeaktiviteter bl.a. en tur i skoven for indskolingen.  

 
 
LBO er i gang med 2. uge af deres projektuge. Der er 
afholdt arbejdsdag hvor mange forældre har bidraget. Bl.a. 
skråning ved haltaget, faldsand m.m.  
 
 
 
 

- Samarbejdsnetværk – se bilag  
Følgende indstilling til Børne- og Skoleudvalget:  
at samarbejdsnetværkene organiseres i forhold til 
de eksisterende skolenetværk.  
 
Opsamling på forældremøder. Der kan være en 
bekymring blandt forældre om at Toppedalskolen skal 
spare reletivt meget i forhold til tildelingsmodellen. Der 
vil blive skrevet ud i et kommende nyheds omkring 
modellen og dens virkninger.  
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2016-
25 

Økonomi - 
statusopfølgning 

Gennemgang af økonomi og afledte konsekvenser heraf. 
Under dette punkt diskuteres hvordan Toppedalskolen skal 
reducere deres udgifter i forhold til en fuldt indfaset 
tildelingsmodel. Tildelingsmodellen gennemgået. For år 
2016 samlet forventes et overskud for skole og LBO 
samlet. Det blev nævnt at evt. et overskud måske kunne 
understøtte tiltag i forhold til den årets trivselsrapport.  

2016- 
26 

Personale 
 
 
 
 
 

Skole – aftale ansættelses procedure for kommende 
ansættelser 
Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af :  
Ina, Tina, Jan, Kirsten, Lilli, Søren. Der vil snarest blive 
udsendt en procesplan.  
 
LBO – der er et mindre overforbrug i LBO på løn – men 
samlet set forventes LBO at komme ud af 2016 tæt på nul i 
forhold til budgettet.  

2016-
27 

Retningslinje for fritagelse 
fra undervisningen 

Se vedhæftede brev. Dette brev sendes hjem til forældre 
som ønsker at fritage deres barn fra undervisning på 
skoledage. Indholdet af brevet godkendt. 

2016-
28 

Skolebuskørsel Se vedhæftet Til Børne- og Skoleudvalget i 
Vesthimmerlands kommune. – orientering ved formand. 
Skolebestyrelsen har fremsent et brev til Børn- og 
Skoleudvalget hvor de opfordrer til, at skolebuskørslen 
bliver gjort gratis for alle. Flere forældre har reageret meget 
positivt på initiativet. Bestyrelsen har taget brevet til 
efterretning.  

 
 

2016- 
29 

Alkohol ved forældre 
arrangementer 

Der ønskes en generel drøftelse af hvordan skolens 
bestyrelse forholder sig til alkohol ved forskellige 
klassearrangementer.  
Ved officielle arrangementer på skolen, LBO serveres der 
ikke alkohol. Ex. skolefest, dimission, forældremøder. 
Bestyrelsen fastholder, at der en uændret politik på 
området. Det betyder, at der ikke skal nydes alkohol ved 
arrangementer som afholdes på skolens område.  

2016 
28 

Mødekalender v/ formand for skolebestyrelsen. – 
19/9, 31/10, 28/11, 9/1-2017, 06/02, 06/03, 03/04, 15/05, 
12/06. Mødet den 31/10 afholdes på Brøndumvej  
 

 Fremtidige punkter  
 

Hvordan tager vi imod nye elever-  og deres forældre? 
Hvilken rolle kunne kontaktforældre/bestyrelse spille i den 
anledning? v/Tina 

2016 
29 

Evt.  

 
 
 

Referent - Søren  
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