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Dagsorden
Bestyrelsesmøde
15. september 2014, Brøndumvej.
Fraværende: Dorthe Vedel
Nr.
Indhold
2014- Godkendelse af referat
1
fra august
2014- Nyt fra skolen og
2
børnehaven

Referatet
godkendt
Børnehaveområdet har stigende børnetal og derfor ansættes
en yderligere personaler.
Ny legeplads er på plads. Der sker nogle små justeringer.
Den glidende overgang for eleverne når de går fra skole til
SFO tilbud har været en stor udfordring, som pædagogerne
har arbejdet med.
Dagligdagen i skolen går derudaf. Personale og ledelsen ser
lige pt. på om der skal finpudses nogle aspekter i
opbygningen af skoledagen.
Formand, næstformand og skoleleder er inviteret til
dialogmøde med BS-udvalget. I den henseende er elever fra
Toppedalskolen blevet interviewet.
Køleskabe til eleverne- en forældre har spurgt om dette er en
mulighed – Skolebestyrelsen vil gerne give mulighed for
dette, men skolen har ikke økonomisk råderum til at
gennemføre dette. Skolebestyrelsen udfærdiger i stedet for
et brev til forældrerådene om, hvordan dette kan
imødekommes.

20143

Tilbagemelding ift.
forløbne initiativer

Busruterne blev der orienteret om. Skoleledelsen bærer
dette videre til kommunens koordinator.
Skolebestyrelseskursus: Tina orienterede om kursets
indhold.
Skole og forældre-abonnement: Punktet tages op næste
gang.
Forældremøder:
-Fotograferingen, er der behov for at flere klasser, der skal
portrætfotograferingen.
-faglig fordybelse er vendt på flere møder. F.eks. elevernes
selvforvaltning og eget ansvar ift. lektier mm. er diskuteret.
 Kan man skrive kort, hvad der arbejdes med?
 Filmsekvenser er gode til at vise hvad man laver
 Må man tage bøger med hjem, så forældre kan
følge udviklingen
 Dialogen er alt afgørende ift. hvordan der
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arbejdes med implementeringen.
-forældrerådene har været lette at etablere i år, da mange
forældre gerne vil deltage i dette. Det er enormt positivt.
Indvielse af LBO pavillon: Dagen gik fremragende. Der var
100 mennesker til spisning om aftenen. Vi takker alle for den
store indsats.

20144
20145
20146

Forretningsorden

20147

Inklusionsarbejdet

Oplæg fra ledelsen.
Skolebestyrelsen godkendte handleplanen med stor ros.
Skolebestyrelsen anbefaler at der laves foldere til hjemmene
i stedet for at udsende handleplanen.
Ledelsen gav et oplæg ift. arbejdet med inklusion på skolen.

20148

Økonomi

Ledelsen gennemgik dette.

20149

Evt.

Årshjul
Handleplan for læsning

Forretningsordenen blev gennemgået og ændringer
gennemført.
Drøftelse af dette. Tina laver et udkast.

Referent Erik Pedersen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mødekalender:

Mandag den 27. oktober på Vilstedvej
Mandag den 24. november på Brøndumvej

