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Referat
Bestyrelsesmøde
Mandag den 01.10.18
Kl. 17-19 på Brøndumvej

Tilstede:
Afbud fra: Tinne, Ulla
Nr.

Indhold

Referatet /kommentarer

201858

Godkendelse af referat fra
20.08.2018

Referatet er sendt ud på Intra

201859

Godkendelse af mødekalender og
årshjul

Godkendt
1/10, 29/10, 26/11, 21/1, 25/2, 25/3, 29/4, 3/6
Der er plads til at indkalde ekstraordinært, da vi kun har afsat 9 møder.

Ændringer og tilføjelser til årshjulet
-Inge vil fortælle om den ny dagtilbudslov og pædagogiske læreplaner

201860

Feriekalenderen i høring
Høringssvar angående
børnekapacitet

– er der nogle kommentarer/ændringsforslag?
Hvis Grundlovsdag er en skoledag burde det også være det I den
tilhørende LBO og SFO. Det kunne være godt med en langsigtet
beslutning angående Grundlovsdag.
Baggrunden for høringssvaret angående ønske om vuggestue er, at det
har været svært at rekruttere dagplejere. Det er nødvendigt, at der
bygges til og laves om I forhold til at kunne rumme en vuggestue. Vi
tænker, at børnene bliver I børnehaven/fortsat vælger vores tilbud, hvis
de starter op I vuggestuen.
Der er forældrebekymringer omkring, om tanken går ud på at udfase
dagplejerne. Derudover tænker vi, at det er vigtigt, at forældrene frit kan
vælge imellem dagpleje og vuggestue.

201861

Profilskole

Vi er gået i gang med arbejdet med ”profilskole” på et pædagogisk møde,
hvor vi har arbejdet med følgende spørgsmål:
-Hvad vil du gerne høre om Toppedalskolen ude i byen?
-Nævn de fem ting vi er bedst til på Toppedalskolen.
-Hvad er det vigtigste, man kan give et barn med på vejen?
-Fortæl nogle af dine gode historier fra Toppedalskolen.
-Hvordan gør du en forskel på Toppedalskolen?
Ideen med spørgsmålene er at undersøge om der er sammenhæng
imellem vore Statement/værdigrundlag og det vi rent faktisk gør og vil.
Vi har en ide om, at mange vælger os pga. de små rammer. De har hørt
gode historier.
Processen i forløbet er, at materialet tages videre med til koordinatorerne
og tages op igen på et nyt pædagogisk møde.
Der skal ligge en færdig beskrivelse af profilen omk. jul.

201862

Dialogmøde med politikkerne

Hvilken strategi skal vi vælge på mandag? Hvad skal vi fremhæve overfor
politikkerne?
- at 25 % af eleverne kommer udefra.
- hvad vil ma, som byggeriet n med udskolingen?
- at få 2022-planen til at lykkes
- flere skoleskift/overgange med en 6. klasses skole, som beskrevet i
lokalt indblik.
- halbyggeriets pris lyder voldsomt?

Toppedalskolen,
Brøndumvej 50, 9670 Løgstør.
Telefon: 99 66 86 02
e-mail: jdoh@vesthimmerland.dk
________________________________________________________________________________
-

201863

Fokus på inklusion (i følge årshjulet)

inventar? Hvor har de tallene fra?
p. plads?
Hvor vil eleverne søge hen? Aalborg kommune, friskoler?
Hvad gør man de år byggeriet står på.
hvis bakkeskolehallen lukker, skal nybygges om 5-10 år?
multihallens bestyrelse, kunne de financier byggeriet?

Hvordan bruger vi inklusionsmidler?
11 faglige inklusionstimer i indskolingen, 8 faglige på mellemtrin (dansk,
matematik og engelsk), 8 timer socialt på oasen, Derudover gives der
socialt inklusion i 3. og 6. klasse. I indskolingen bruger man
inklusionstimer i pauserne.
Derudover har vi enkelte elever, hvor der følger inklusionstimer med.
Disse timer er møntet på de enkelte elever.

201864

Økonomi
-Skole og LBO

2018- Nyt fra
65
- skolen
-

LBO

Nyt fra formanden

Ser fint ud. Vi bruger de midler vi har. Den fremskrevne procent ligger
samlet på 97,3 %

Klasserne har deltaget i de kommunale idrætsdage (undtagen 6. da
denne dag faldt sammen med Bornholm),
forældremøderne er ved at være veloverstået (i 4. klasse indkalder
forældrerådet til et trivselsmøde),
LBO har holdt arbejdsdag. Der var samlet ca. 80 i alt,
LBO har haft emneuger om kroppen. Dette har været en stor succes. Man
kan høre, at eleverne taler om emnerne i hverdagen. I LBO har der været
forældremøder i alle grupperne.
Forældrerådet i LBO holder møde i morgen med henblik på at lave
principper omkring kvalitet i dagtilbud
Æbledag i indskolingen – det har været en rigtig god dag. Der kom
forældre og hjalp til,
6. kl. har haft en god Bornholmertur,
8. klasse har deltaget i naturfags brobygning med gymnasierne, 8. klasse
har deltaget i en workshop med det kgl. Teater – klassen fik meget ros,
Vi har etableret et samarbejde med Vilsted skydeklub i forhold til
skoleskydning i 5. kl. dvs. at klassen tager ud og skyder sammen i
skoletiden,
Evt. samarbejde omkring skolemad med Lanternen – Anja vil kontakte os
i forhold til at komme ud med smagsprøver en dag – vi tænker, at 6.
klasse, som har biksen er med i processen,
7. klasse er tilmeldt lifeskills, hvilket handler om samarbejde og at
udnytte hinandens ressourcer. I fredags var klassen i Uhrehøj, hvor de
havde en fantastisk dag.
Kursus for skolebestyrelsen med henblik på LBO: vi siger nej tak og lader
Inge forklare og fortælle på et bestyrelsesmøde.
Det var et godt skolebestyrelseskursus. Det gav et godt indblik i skal og
kan opgaver.
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Forældreundervisningsdagen tages op igen på næste møde, da den fylder
meget i forældrerådene.

201866

Evt.

201867

Punkter til næste møde
Forældreundervisningsdag
Blomsterhilsen til nye elever
Elevplaner/årsplaner i Meebook

Pedelopgaven- man har tidligere talt om, at få en flexjobber i forhold
til at hjælpe Karsten – man har søgt efter en, men der har ikke været
nogle.
Findes der en forretningsorden for skolebestyrelsens arbejde. Vi er i
tvivl, men følger op på det til næste møde.

