BESTYRELSESMØDE D.4-12-2013
ÅDALSKOLEN

Afbud. Steffen Schmidt.
1. Referat fra d. 23-10-13 blev godkendt.
Referent Gertie Sørensen.
2. Nyt fra formanden.
Bestyrelse møde d. 22-1-14 er ændret til d. 12-2-14 pga. afbud.
Drøftelse omkring det kommende valg d. 19-3-14, på valg er Jens Kierkegaard fra
forældrekredsen og Jens Mathiesen fra skole kredsen er på valg, begge genopstiller ikke.
Pia Berg og Steffen Schmidt er på valg fra skolekredsen, Pia Berg genopstiller. Det er uvist
om Steffen Schmidt genopstiller.
Der har været rettet henvendelse til Odense Kommune om der er mulighed for at bruge komarken til legeplads. Svaret var, at der skal ansøges hos fredningsnævnet om tilladelse.
Bestyrelsen har besluttet, at der skal undersøges om muligheden for køb af marken inden der
foretages yderligere i sagen.
3. Nyt fra skolen.
Åben skole – der mødte 9 besøgende op. Et sådant åben skole arrangement på landsplan er
det første af slagsen , der er enighed om at Ådalskolen deltager næste år. Indholdet i næste
års arrangement vil blive varetaget af et udvalg.
"Henrik og Karsten orienterede fra mødet den 27. november 2013 med fundraiser Jeremy
Dean fra Isager. Emnet tages op igen på næste bestyrelsesmøde."
Løn – Der er i øjeblikket lønforhandlinger i gang for lærerne. Der har været drøftet indkøb
af pc’er til alle lærere som skulle bruges arbejdsredskab. Bestyrelsen ønsker at vente med at
tage stilling til dette, til efteråret 2014, grundet økonomien.
Ådalskolen søger en pædagog til SFOén. Mia deltager ved samtalerne som bliver d. 16 og
17./12 2013.
Der er startet en ny elev i 8. klasse.
Til skoleåret 2014/15 er der optaget 20 elever til BHK, disse elever starter 1-3-2014 i
”Mini – SFO”
4. Ferieplan 2014. Der er enighed om at bytte om på følgende dage. Skoledag d. 20-12-14 og
fri dag , grundlovsdag d. 5-6-14.
5. Der arbejdes med en ny arbejdstidsplan, der er to modeller i spild. Karsten vil i snarlig
fremtid beslutte hvilken model der skal bruges på Ådalskolen fra skoleåret 2014/2015.
Arbejdstidsmodellerne drøftes også i MIO-udvalget.
6. Der blev af Karsten fremlagt et udkast til fordeling af timer pr. fag pr. klasse. Der blev
ligeledes gennemgået regeringens nye minimums timetal og periodefag, praktiske/musiske.
Der er flertal i bestyrelsen, at der i skoleåret 2014/2015 vil blive afprøvet periode fag i
praktiske/musiske fag.
7. SFO –takster i 2014. Vi følger Odense kommunes takster.
8. Det blev besluttet at Ådalskolen genindhenter børneattester x 1 årligt på alle medarbejdere.
9. Budget 2014 med et overskud på 215.000 kr. blev godkend.

