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Dagsorden
Bestyrelsesmøde
20. september 2011, kl. 17.00 – 20.00 på Vilstedvej

Fraværende:
Nr.
Indhold
2011- Godkendelse af referat
1
2011- Orientering fra
2
Skolebestyrelsesformand

Referat
Referatet blev godkendt

Formanden har samtalt med formanden for
Bakkeskolehallens bestyrelse vedr. deres
navn. Bakkeskolehallens bestyrelse vil drøfte
det å næstkommende møde.
Skolebestyrelsesformand og skoleleder har
haft møde med Midtbus chauffører. Vi vil
sammen etablere et møde med NT og
kommunen for at søge de forbedringer vi kan
ift. vores busruter. Mødet håbes etableret
inden efterårsferien.
Formanden har forespurgt ”Lets colour” ift. at
få vores matrikler malet, dog uden held.
Formand har udsendt oplæg til
forældremøderne,
Park og vej ved Vesthimmerlands Kommune vil
starte en vejvurdering af Salling vejen.
Formanden vil gerne have bestyrelsen til at
vurdere om vi skal være medlem af Skole og
Samfund.

Skoleledelsen

Skolen er på nuværende tidspunkt i gang med
forældremøder i samtlige klasser.
Arbejdet med implementering af
værdigrundlaget er sat i gang.
Skolelederlsen orienterede om mulig
madordning, som der arbejdes videre med
indtil næste møde.

Personale

”Lærernes dag” blev drøftet.
Forældremøder forløber godt og der opleves
en god stemning.

Elevråd

Elevrådet arbejder meget på at få etableret et
stærkt elevråd til Toppedalskolen. Det
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anbefales at der bliver lavet en
forretningsorden. Det opleves som svært, at alt
skal være nyt. Skolebestyrelsen og ledelsen er
enige om, at der ikke skal tænkes nyt omkring
alt, hvilket sagtens kan være måden for
elevrådet.
Elevrådet arbejder meget med at lave
”ungemiljøet” færdig.
Elevrådet efterlyser bolde og mål til boldspil.
Mål til mellemtrin/udskoling fås fra den anden
matrikel.
Fra FDF: Der er elever der står og ryger ved
FDF bygningen. Dette vil personalet og
elevrådet tage op.
Den fælles skolebestyrelse
2011- Forretningsorden
3
2011- Skolens temperatur
4
2011- Telenor mast – se bilag
5

2011- Orientering om
6
Implementering af
værdigrundlag
2011- Skolens mål, som de vil se ud i
7
kontrakten for DBA, samt
kvalitetsrapporten
2011- Skolens profil
8
2011- Evt.
9

Møde kommer nu her.
Godkendt med små ændringer
Skoleleder orienterede.
Skolebestyrelsen godkender videre arbejde
med etablering af en sådan mast.
Skolebestyrelsen vil gerne have orientering om
hvor høj masten er og hvordan sikkerheden vil
være omkring den.
Skoleledelsen og personalet orienterede om
implementeringen.

Gennemgået og godkendt med små
ændringer.
Kort drøftelse
Intet

Referent Erik Pedersen

