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Nr. Indhold Referat
2012-
1

Godkendelse af referat fra 
august

Referatet er godkendt 

2012-
2

Orientering fra
Skolebestyrelsesformand
Skoleledelsen
Personale
Elevråd

Intet
Orientering om personalesituation
tværsdage
konstituering har fyldt
Bixen er i forfald med et hul i loftet.
Danske skoleelever overvejer elevrådet at 
være medlem af.

2012-
3

Økonomi – status orientering Skoleleder gav en status orientering ift. økonomien.
It situationen blev vendt. Skolebestyrelsen vil 
undersøge dette nærmere og sende et brev til Børne-
og skole udvalget.

2012-
4

høring om vandboring ved 
Toppedal - Brøndumvej

Toppedalskolen accepterer vandboring. Man skal 
huske at der er gravet en ledning ned i området.

2012-
5

evaluering af forældremøderne Orienteringsmødet var godt.
Forældremøderne før orienteringsmødet blev 
presset i tid.
Det er ærgerligt, at forældre skal dele sig for at 
kunne deltage i møderne.
Det får også meget ros, men udfordringen bliver at 
minimere at forældrene skal dele sig.
Mødeplanen skal meldes ud før sommerferien, så 
familierne kan planlægge efter det.
Referat af forældremøderne er en nødvendighed og 
behøver ikke nødvendigvis at være lærerne, der 
skriver dette.

2012-
6

sundhedspolitik - i forhold til 
sodavand og andet i skolen

Bixen: ikke rigtig noget sundt eller nærende. 
Skal det være en erstatning eller et supplement til 
madpakken?
Elevrådet kan se på deres medstuderende, om man 
har fået slik eller andet i stedet for en madpakke. 
Skolelederen sender skrivelse ud til hjemmene om 
hvilken oplevelse, der er pt. omkring slik og andre 
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søde stoffer. Endvidere er der nedsat et 
arbejdsudvalg, som ser nærmere på sundhed i 
skolen. Dette udvalg består  af: Niels(elevråd) , 
Tina(skolebes), Liza(skolebes) og Inge(ledelsen)

2012-
7

Lektier og elevintra – hvad kan 
og må skolebestyrelsen 
beslutte ift. dette.

Skolen har adspurgt samtlige skoler i kommunen 
om anvendelse af intranet.
Målet: opøve eleverne i at tage ansvar for eksempel 
for hvilke opgaver, de skal have.
Udvalg omkring brugen af intranet kommer med et 
oplæg, som drøftes i pædagogisk rådsmøde, 
elevrådet, samt skolebestyrelsen.

2012-
8

EVT. www.Skoenskole.dk kan man tilmelde sig gennem 
call.me med temaet GOD TONE.
Skoleskydning foregår i samarbejde med Vilsted 
skytteforening.
Busskur eller andet ift. give eleverne tag over 
hovedet, når der er rigtig dårlig vejr kunne være en 
stor overvejelse for indskolingen.

Pkt. til næste møde: Hvordan sikrer vi alle at der er 
større respekt for læringsmiljøet?

Referent Erik Pedersen
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