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Referat 
Bestyrelsesmøde  

Mandag den 28.10.19  
Kl. 17-19 på Brøndumvej  

 
  
Tilstede: 
Afbud fra: Stine, Claus 

Nr. Indhold Referatet /kommentarer 

2019-  
 

Godkendelse af referat fra  
30.09.19 
 

Allan har en rettelse/præcisering i forhold til formandens beretning 
Referatet rettes til og skrives under næste gang. 
 
I forhold til formandens årsberetning rettes følgende ”Formandens 
årsberetning afholdes til skolebestyrelsesvalget. På 
forældremøderne gives der et referat af skolebestyrelsens arbejde.” 

2019- 

56 

Høring angående den 

sammenhængende børne- unge 
politik 

Materialet er sendt med. 

Det er valgfrit om vi ønsker at afgive høringssvar. 
 
Vi giver høringssvar. 

2019- 
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Inklusionsarbejdet  (ifølge årshjul) 
 
  

Hvordan bruger vi inklusionsmidler. 
 
 
Skolen og børnehaven får tildelt inklusionsmidler, som vi fordeler efter 
sociale og faglige behov.  
 

I LBOen er der blevet tildelt 7,16 timer om ugen, som ligges ind I 
normeringen, således der er mange hænder omkring børnene.  
Der arbejdes med dialogisk læsning. Her sidder en pædagog sammen 
med en lille børnegruppe.  
 
På enkelte elever er der tildelt individuel støtte (dette er udover og 
kommer særskilt) 
 
Fagligt i indskolingen bruger vi ugentligt 10 lektioner i dansk og 
matematik. Tiltagene laves efter behov, der kan arbejdes med 
bogstavindlæring, læsestrategier osv.  samt 11 lektioner med social 
inklusion.  

På mellemtrin og i udskolingen bruger vi 8 lektioner til fagligt lektion i 
forhold til at løfte i dansk og matematik. I år og sidste år er der 
yderligere  brugt 1 lektion i forhold til at træne engelsk mundtlighed i 
udskolingen.  
 
Det, der er svært at adskille fagligt/socialt: 
Oaserne: 21 + 12: 33lektioner 
 
Derudover er valgfag i 7. kl. delt i to (også grundet  klassestørrelse og 
for at imødekomme elevernes ønsker) 
 

Vi kører 2*  2-lærer-timer fra 4-9. kl. ugentligt. Bruges til UU aktiviteter 
samt støtte. I alt 12 lektioner  
 
Inklusionstimerne evalueres løbende og hvis det opstår noget, laver vi 
om i forhold til hvilke elever eller klasser der modtager støtten. 
 
Kommentarer: 
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Det er godt at tænke nyt så som oasen. 

2019- 
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Profilskole Hvor er vi i forhold til profilskole. Vores færdige skriv. 
 
Det færdige skriv præsenteres. Skrivet tages op med medarbejderne 
årligt. Meningen er hele tiden at vurdere, om vi rent praktisk gør det, 
som vi siger vi gør og at fremhæve de gode historier. 
 
I profilskrivet rettes Toppedalskole og LBO til Toppedal. 
 
Kommentarerne er gode og gør profilen levende. Godt at 
kommentarerne er fra forskellige afdelinger.  

2019-
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Økonomi Skole og LBO 
Vi har en samlet forbrugsprocent 96,9 procent. 
Noget af det forventede overskud skal bruges på ICDP-kursus for alle 
pædagoger i LBO. 

2019- 
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Nyt fra skole, LBO og formand LBO: Der kommer fire nye børn på fredag. Der er spis-sammen 

arrangement den 7. november. Der er decemberture med LBO og SFO 
til Rønbjerg, Juletræsfest den 13. december. LBOen er blevet færdig 
med emneugen med digitalisering som emne. Har været godt for både 
børn og voksne. Fra 1. oktober skulle børnene selv have madpakker 
med. Børnene hygger sig med madpakkerne og alle har den ekstra mad 
med. Det fungerer godt.   
 
I indskolingen har der været motionsdag. Kartoffeldag, hvor der blev 
arbejdet med kartofler på forskellige måder. Sidst i november er der 
bedsteforældredag.  Der arbejdes med børnenes sprog, som fokus 
punkt. Dette gøres, da det opleves, at nogle børn har et voldsomt sprog.  

 
5. klasse har været til skoleskydning, i morgen skal 5. klasse til 
forfatterbesøg i Løgstør, 8. klasse skal til uddannelsesdag, Der er lige nu  
projektuge i 8. og 9. kl.  
 
Formand: 

2019 
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Evt. Ida Spangsberg (vores PHD studerende) deltager til vores næste 
skolebestyrelsesmøde 
 
Der er spisning til det næste skolebestyrelsesmøde. Trine bestiller noget 
traditionelt.  
 
Dialogmøde i Hornum: Allan og Trine deltager 
 

Lærerens dag, Anni er tovholder 
 
Klejnedag den 6. december 
 
Gunnar Willumsen har spurgt ind til skolens fremtid i forhold til en 
historisk-artikel. 
 
Budgettet for 2020-2023 drøftes.  

 


