Bestyrelsesmøde; Ådalskolen, torsdag d. 6. september 2018 kl. 19.00-21.00
Til stede: Lone, Kirsten, Per, Martin, Bo, Helle, Marianne (referent)
Afbud fra Jakob
Pkt. 1. Forældremøder; hvem deltager på forældremøderne?
Jakob har været bestyrelsesrepræsentant i indskolingens møde, Helle har i udskolingens, Henrik bliver i
mellemtrinnets, men både Per og Jakob deltager som forældre (13. sept.).
Forældremøderne skrives ind i årshjulet – ultimo august / primo september.
Efter dette års runde evalueres der blandt personalet, og der tages stilling til næste års set-up i forbindelse med
forældremøderne.
Bestyrelsen synes både godt og skidt om formen; godt med fælles indledning ved skoleleder / viceleder /
bestyrelse, mindre godt at forældre skal være flere steder på én gang, mindre godt at lærere skal være flere
steder på én gang.
Pkt. 2. Ny viceskoleleder; indkaldelse af stedfortræder til bestyrelsen
Formanden takker Bo for arbejdet i bestyrelsen gennem fem år.
Per indkalder Pernille som suppleant.
Måske skal generalforsamlingens bestemmelser vedr. valget af suppleanter ændres, så der er ”fælles”
suppleanter for de to kredse?
Pkt. 3. Takster for skoledel og SFO for 2019/20
Ådalskolen lægger sig ofte op ad Odense kommunes takter ift. SFO-delen.
Skal vi ændre betalingen fra 12 måneder pr år til 11 måneder pr år? Samme beløb, men fordelt på færre
måneder? Skal det være sådan for 9. klasses elever? Skal vi spørge generalforsamlingen? Punktet sættes på som
beslutningspunkt næste møde.
Lone undersøger, om der ligger en tidligere beslutning om, at vi følger den almindelige prisudvikling; punktet
tages op igen næste møde.
Pkt. 4. SFO-afdelingsleder – ansvarsområder og organisering af samme
Det afprøves pt., at Brian har to ”kontortider”, både ift. forældre og ift. personale – så bliver det tydeligere,
hvornår han er leder, og hvornår han er pædagog.
Brian og Lone tager til Friskoleforeningens kontor på tirsdag og taler om arbejdstidsplaner for de enkelte
medarbejdere. Efterfølgende bliver det et punkt på et p-møde. Enkelte medarbejdere er usikre, Brian og Lone
sparrer.
Pkt. 5. Vandalisme på skolen
Indbrud, politisk motiveret hærværk, ræs på komarken; kan vi gøre noget? Skal vi fx investere i overvågning?
Også Kratholmskolen og Rasmus Rask Skolen har haft hærværk; 17. sept. deltager Lone i et møde med de to
skoler og SSP.
Der har været bilspor ved naturlegepladsen, to (formodentlig) stjålne BMW’er kørte race på skolen forleden.
Lone arbejder med et nyt bud på et alarmsystem, noget der afskrækker, ikke noget der fanger. Det handler om
lys, måske noget kamera; måske kan man lægge nogle træstammer på p-pladsen?
Pt. eskaleres der.

