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Bestyrelsesmøde  

Mandag den 25.11.19  
Kl. 17-19 på Brøndumvej  

 
  
Tilstede: 
Afbud fra:Christina,  

Nr. Indhold Referatet /kommentarer 

2019
-  
 

Godkendelse af referat fra  

30.09.19 og den 28.10.2019 

 

Der er to referater, der skal godkendes da vi lavede en 

rettelse i referatet den 30.09 på sidste møde 

 

Begge godkendt 

2019 

62 

Præsentation af Ida 

Spangsberg 

Ida studerer på Aalborg universitet og har været 

tilknyttet mellemtrins-afdelingen hele efteråret i 

forhold til hendes PHD om social ulighed i 

folkeskolen. Ida er optaget af, hvad der sker i skolen, 

og hvad skolen gør ved og arbejder med de 

oplysninger, de har.  

 

Skolebestyrelsens optagethed af social ulighed: Den 

tidligere skoleleder var meget optaget af den sociale 

ulighed blandt eleverne med fx påklædning.  

Dette udmøntes fx i. Der bliver ikke samlet penge ind 

til klassekasser, egenbetaling/kostpenge til lejrskole er 

bortfaldet, ingen egenbetaling til forældrerådsmøder, 

Skolefesten og spis-sammen er gratis og forældrene 

medbringer selv mad til tagselvbord. Bestyrelsen har 

arbejdet med gratis buskørsel, hvilket politikerne dog 

ikke tog med videre. 

 

Skolen oplever at flere familier kommer til skolefest 

efter det er blevet gratis 

 

2019 

63 

Bevægelsesstrategi 

  

Til januar 2020 skal alle skoler i Vesthimmerlands 

kommune have en bevægelsesstrategi.  

 

Toppedalskolens strategi er under udarbejdelse. Vi vil 

gerne drøfte, hvor langt vi er og skolebestyrelsens rolle 

i forhold til denne. 

 

Vi har haft to møder i vores bevægelsesgruppe med en 

DGI-konsulent. Vi har drøftet bevægelsesstrategien i 

forhold til skolens værdier og talt om hvad vi allerede 
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gør af bevægelse og hvilke tiltag vi gerne vil lave.  

 

Vores oplevelse er, at i BH, SFO, Indskoling og 

mellemtrin bevæger eleverne sig meget. Vi har gode 

udemiljøer, som indbyder til forskellig slags 

bevægelse. I udskolingen bliver eleverne mere 

inaktive. 

Toppedalskolens mål med bevægelse er at højne 

indlæring og trivsel. 

Tiltag: Vinter-bevægelse, alle lærer at cykle (teknik og 

udholdenhed), samt lave forskellige miljøer, der 

indbyder til bevægelse (Lisa starter forskellige typer 

bevægelse op i den store pause to gange ugentligt efter 

jul, Jan og Jari åbner skaklokalet), tage udskolingen 

med på råd. 

 

Allan fortæller om et bevægelses-projekt fra Farsø. 

Alle bevæger sig  20 min om dagen, de dage hvor der 

ikke er idræt på skemaet. Tiltaget kan mærkes på 

koncentrationen. 

 

Samarbejde med foreninger: Vindblæs boldklub, 

Håndboldklubben og Vilsted skydeklub. 

2019 

64 

Dialogmødet i Hornum  Allan, Trine, Inge og Jane var med. Referat og 

information om mødet. 

Gennemgang af budgettet – hvor skolerne var 

tilgodeset. Dagplejer og vuggestuer føler sig forbigået.  

 

Der kommer 350.000 kr. tilbage til skolerne fra 

inklusionsmidler. Pengene er delt op i 12 lige store 

portioner 

 

2-lærer timer til indskolingen i forhold til dansk og 

matematik. 

 

Pointer fra London gennemgås. Der skal arbejdes 

videre med, hvordan man kan videreføre de gode 

tanker til Vesthimmerland.  

2019

65 

Forventet årsregnskab Skole og LBO 

 Ser godt ud, vi har en samlet forbrugsprocent på 96,6. 

Både skole og LBO forventer at gå ud med et overskud 

på ca. 250.000. 

2019 

66 

Nyt fra: 

- Skolen 

- LBO 

Indskoling: der starter indskrivning i december, 

bedsteforældredag på fredag, Lucia den 12., 13. 

december,  
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- Nyt fra formanden Mellemtrin/udskoling: 5. klasse er blevet nr. 7 til 

nordjysk mesterskab i skoleskydning, klippedag på 

onsdag på Brøndumvej, udskolingslærerne har været 

til møde omkring brug af hjælpemidler til de skr. 

prøver. Det var godt og vi er spændte på at præsenterer 

det for eleverne, 

 

BH/SFO: Juletræsfest sammen med borgerforeningen 

den 13.12, december-ture til Rønbjerg med spisning. 

Danseaften i SFO i november har igen været en stor 

succes.  

 

   

2019 

67 

Evt. August 2021: Bakkeskolen bliver 60 år, 

Toppedalskolen 10 år. Mie kontakter Dorte Vedel i 

forhold til planlægningen.  

 

 


