Bestyrelsesmøde, Ådalskolen, 20. marts 2018 kl. 19-21
Til stede: Lone, Kirsten, Per, Helle, Bo, Jakob, Marianne (referent)
Afbud: Martin
1. Procedure for ansættelse af viceskoleleder
Proceduren fra mødet 27/2/18 ændres til følgende:
a. Følgende tekst (ca. ¼ side) indrykkes i Magasinet Fri 21/3 (magasinet udkommer 9. april):
Fremtidens friskole i Ådalen søger ny viceskoleleder
Ådalskolen, Fangel Friskole i Bellinge, Odense SV søger en kompetent og engageret
viceskoleleder pr. 1. august 2018 til at indgå i et ledelsesteam med skoleleder og
afdelingsleder i SFO’en.
Vi søger en viceskoleleder med et stort friskolehjerte og ønsket om at være med til at
lede en udviklingsorienteret skole med respekt for skolens rødder. Du skal brænde for
at realisere skolens visionstræ med fokus på læring, bevægelse og fællesskab sammen
med øvrige ansatte, elever, forældre og skolesamfund.
Ansøgningsfrist mandag d. 30. april 2018 kl. 12.00.
Se mere på skolens hjemmeside, www.aada.dk
b. Lone og Bo udarbejder det egentlige stillingsopslag i slutningen af uge 12 (fredag kl. 14) og sender det til
bestyrelsen.
Stikord: Brug skolelederstillingsopslaget som udgangspunkt; der mangler en musiklærer, og det ville være fint
med et musikmenneske i ledelsen; gerne it-kyndig, gerne kendskab til indskoling/mellemtrin, gerne fast vikar;
halvdelen af stillingen er undervisning, halvdelen er ledelse
c. Bestyrelsen kommenterer opslaget senest 3. april.
d. Opslaget lægges på hjemmesiden og sendes til relevante portaler ol. 4. april.
e. Ansøgningsfrist 30. april kl. 12.
f. Samtaler 8. maj kl. 16-19
g. Ansættelse pr 1. august
2. Nedlæggelse af skolens profil på facebook
Skolens facebook-side er lagt offline og vedbliver med at være det en tid endnu.
Den gentænkes af Helle & Jakob, evt. som en del af en overordnet PR-strategi.
3. Fastsættelse af møderække frem til generalforsamling 2019
Kommende møder er:
onsdag d. 23. maj,
tirsdag d. 19. juni,
tirsdag d. 28. august,
mandag d. 8. oktober,
fredag d. 30. november (hos Jakob kl. 18 med efterfølgende mad mm.),
torsdag d. 17. januar 2019,
onsdag d. 27. februar,
generalforsamling onsdag d. 20. marts.
Per og Martin (og evt. Marianne) koordinerer årshjulets punkter (forretningsordenens punkt 4) med møderne.

