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Fraværende: Personalet og elevrådet 
 

Nr. Indhold Referat 

2012-
1 

Godkendelse af referat fra 
september 
 

Udskydes til næste møde 

2012-
2 

Orientering fra 
Skolebestyrelsesformand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skoleledelsen 
 
 
 
 
 
 
 
Personale 
Elevråd 

 
Principper for intranet og kommunikation blev 
drøftet: 
 
Det vil formålstjenesteligt, at der er en 
ensretning på intranettet og hjemmesiden. 
Der skal ikke være dobbelthed i 
opbygningen/skabelonen. 
  
Hjemmesiden: 
Ved skole/hjem-samtaler skal der huskes, 
hvilken klasse det henfører til. 
SFO skulle gerne opdateres. 
 
-Lektiebog, intranet:  
Punktet tages på pædagogisk rådsmøde.  
 
Erik får tilsendt materiale, for at se hvad der 
kan lade sig gøre i intranettet. 
 
Timeouteren 
fleksuge i indskolingen -samarbejdsuger for en 
klasse. Kartoffeluge. 
Søren Christiansen er startet op. 
SFO har haft arbejdsdag. 
”gode overgange fra børnehave til skole” går i 
gang. 
 
Intet 
Intet 

2012-
3 

Økonomi – status orientering 
 

Kort orientering 

2012-
4 

Toppedalskolen – hvad ønsker 
vi af den? 

Skolebestyrelsens forældrevalgte fortalte om 
det de ser, hører og oplever omkring vores 
skole, som nu er 1,5 år gammel. 
Er vi i den rigtige retning? 
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Det kan opfattes både negativt og positivt, at 
der er forskel på kulturerne på de to matrikler. 
Nærheden er et plus. 
Man har ikke kunnet mærke 5 kilometers 
afstand på matriklerne 
Små situationer som fylder noget, men ellers 
meget positivt. 
Idrætsomklædningen kan være problematisk. 
IT forskrækkelse må imødekommes. Der er 
store it drift problemer. 
Det har været positivt at skrifte navn. 
Det er godt at børnehave er tæt på skole. 
De fysiske rammer kan der gøres meget ved. 
Elever oplever at idrætsundervisningen er 
presset ift. mange elever. Vil de kunne klæde 
om anderledes så det går lidt stærkere. Erik 
samtaler med lærerne og Hallen. 
Det vil være lækkert med et sundt alternativ til 
madpakken. 
Der er et godt arbejdsmiljø. 
Lærerne arbejder ihærdigt med tingene også 
selvom der selvfølgelig kan være uenighed. 
Vi er klart på rette vej. 
 
Der arbejdes videre med en profil og 
arbejdsdag for hele skolen. 
 
Orientering omkring møde med teknisk 
forvaltning sker på næste møde. 

2012-
5 

Hvordan får vi forældre med på 
banen 

udsættes 
 

2012-
6 

sundhedspolitik  Oplæg blev gennemgået. Liza, Tina og Inge 
arbejder videre. 

2012-
7 

Personale situation Orientering fra ledelsen 

2012-
8 

EVT. Intet 

      
Referent Erik Pedersen 


