Bestyrelsesmøde; Ådalskolen, 8. oktober 2018
Til stede: Lone, Bo, Kirsten, Per, Helle, Jakob, Pernille, Marianne (referent)
Afbud: Martin
Ikke mødt: Henrik
0. Velkomst til Pernille
- der er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Bo.
Punkt 1: Status på byggeri v/Bo
Samarbejdet med de ansatte om byggeriet er positivt; alle er dejligt åbne og virker glade og er i gang.
Bo er i dialog med Lokale & Anlægsfonden, der skulle gerne komme et møde i løbet af de to næste uger. Ift.
Odense kommune er der kontakt.
Der er en rækkefølge i fondsansøgningerne, som Bo er ved at gennemskue; det første af flere æg lægges i Lokale
& Anlægsfonden, og de kommer til at være med til at definere, hvem vi ellers må søge hos.
Lone: Vi taler både indhold og form; både bygninger og hvad de er lavet af og hvad de skal bruges til.
Bo har i dag haft møde med SDU, UCL og FIBL; der er fire mulige forskningsprojekter, hvor vi kan være
interessante, nemlig lokal mad, Svendborgprojektet m.fl.
Det er vigtigt, at der er opbakning fra bestyrelse, ansatte, forældre, børn, jf. Bo.
Punkt 2: Opfølgning på personale-/bestyrelsesmøde
Det var et godt møde.
Kirsten: Det var vedkommende for alle, alle havde noget at bidrage med, der blev vendt gode, sunde ting om det
med fællesskab. Godt emne, god præsentation.
Der kom også nye, gode ideer.
Det er vigtigt at personalet deltager ved fælles arrangementer, jf. Kirsten, ”Vi er jo også med til at sprede god
energi og fællesskabsideer til forældrene”.
Al udvikling bygger på relationer.
Bo skriver det indkomne sammen, Lone og Bo skriver en indledning og laver en opsummering. Arbejdet skal på
hjemmesiden.
Punkt 3: Takster og skolepenge 2019/2020
Rikke har lavet et overslag ud fra en indexregulering på 2,2%; takterne stiger fra kr. 1124 til kr. 1149, eller fra kr.
1967 til kr. 2010. Har man tre børn, er det en samlet stigning på ca. 40 korner om måneden. For SFOen
vedkommende er stigningen fra kr. 1768 til kr. 1807.
Taksterne er sammenlignelige med skoler, der ligner vores.
Lone dobbelttjekker med kommunens takster, men vil gerne kunne offentliggøre de nye takster pr. 1. august
2018. Dette vedtages.
Fritidsordningens takster er traditionelt fra 1. januar, skolens fra 1. august, Lone vil gerne have de to til at følges
ad fra 1. august. Dette bifaldes.
Erik, revisor i Deloitte, beder os se på økonomiudvalgets kompetencer; økonomiudvalget drøfter henvendelsen,
derefter kommer der et punkt på et bestyrelsesmøde.
Vi fastholder 12 måneders betaling, også for 9. klasse. Og det vil godt kunne formidles bedre.
Punkt 4: Orientering fra skoleleder/medarbejderrepræsentant/bestyrelsesformand

Lone:
Ledelsen anbefaler at bruge et engangsbeløb på nogle spots og følere, der tænder en stor spot, når der kommer
nogle på uhensigtsmæssige tidspunkter. Lyset på p-pladsen kan indstilles til at lyse længere end til kl. 22.
Derudover anbefaler ledelsen, at der opsættes naturlige chikaner på p-pladsen, fx nogle træstammer.
Bestyrelsen vedtager at følge begge anbefalinger.
Der har været en ulykke i forbindelse med atletikugen i SFO’en.
Helle foreslår at lave en slags procedurebeskrivelse, nedskrivning af good practice.
Salen er lige blevet tjekket, der skal repareres for kr. 7.000.
Der er et brud på et rør under salen, en krybegang, mere end 10 meter inde; Claus har været inde og tjekke. VVS
og forsikringen kommer i morgen, det er et meget gammelt rør, vi håber, vi ikke skal ned gennem gulvet.
Der er skolefest på torsdag; 7. klasse øver skuespil, 6. klasse laver mad. Der er 110 tilmeldte til maden, primært
6. og 7. klasse samt personalet. (Kommentar fra referenten: Det endte med lidt mere end 200 spisende, tror jeg?)
8. klasse er på tur, 0. og 1. var til fest sidste fredag, der har lige været udflugt for nogle – der er mange aktiviteter.
Man kunne overveje at målrette nogle arrangementer til fx tre årgange.
Den nye viceskoleleder er ved at finde sin plads og sine arbejdsopgaver.
Kirsten:
Der må gerne komme mere information fra bestyrelsen (kommentar fra referenten: Jeg er bagud med
referaterne).
Generelt er der god stemning, ro, energi, alle er glad for ansættelsen af Bo.
Per:
Ingenting.
Punkt 5: Eventuelt
• Bo har været friskolebladet. Illustrationen fremhæves.
• Helle og Jakob tænker videre over et nyhedsbrev fra bestyrelsen; evt. noget fra personale/bestyrelsesmøderne? Bestyrelsen er ellers synlig ved forældremøder samt ved generalforsamlingen
• Per skriver ved juletid. (Åposten kom ikke ud i sommer, men skal gerne udkomme til jul.)
• Pernille efterspørger tydelighed i samarbejdet mellem børnehaver og opstarten i mini-SFO på Ådalskolen (et
anliggende fra personale-/bestyrelsesmødet i sidste uge). Lone foreslår, at optagelsesproceduren kommer på
som punkt, både ved et bestyrelsesmøde og ved et personalemøde.
• Pernille kontakter Bettina mhp. udarbejdelse af en kontaktforældremappe.
• Jakob er blevet projektleder ved Dansk Skoleidræt; han opfordrer Kirsten til at indgå i et samarbejde.
• Umiddelbart inden bestyrelsesmødet kørte en bil ræs på komarken, 20.36 dukker to biler op, formodentlig
med samme formål.
• Helle melder afbud til mødet 17. januar.

