Referat af bestyrelsesmøde d. 14. juni 2016 på Ådalskolen
Til stede: Per, Bo, Helle, Kirsten, Claes, Niels Christian, Jesper, Jakob og Karsten.

1. Referat godkendt
Et punkt fra sidste møde drøftes kort.
Skolens alkoholpolitik
Skal der være alkohol til skolearrangementer?
Beslutningen bliver udskudt til senere som temapunkt, få informationer fra eksterne.
Skal være en del af alkoholpolitik.
Kunne være en friskoleaften hvor forældre deltager.
Vi vil påpege at noget kan være anderledes
2. Nyt fra formanden
Været i kontakt med Lilleskolen. Fælles høringssvar, bebudet besparelse. Tilskud til mini SFO
bortfalder. Sendt afsted den 7-8 juni. I starten af august bør vi have svar.
Peter Bendix er også gået aktivt ind i det.
3. Nyt fra skolen
Ramt af dispositionsbegrænsning igen. Vi kan ikke få at vide hvor meget det er. Kan være vi skal
betale 0,3 % tilbage til staten
Rullegardiner er sat op i 3 klasseværelser sammen med interaktive whiteboards i 4 lokaler. Der
mangler i børnehaveklassen.
Drøftelse omkring eventuelt at anvende projekter eller stor fladskærm i børnehaveklassen i stedet
for smartboard. Intet besluttet.
Aktivitetsbanen, der skal ligge 3 tilbud når budgettet er over 300.000 kr. Vi har kun 1 tilbud og 2
andre giver nu tilbud. Vi mangler stadig en tilladelse. Kommunen skal give tilladelse, som vi ikke har
endnu. Betina har kontakten til kommunen.
Det går stærkt i øjeblikket - alt for stærkt. Kan være der er noget som er glemt at informere om.
Spørgsmål
Hegn: Kan vi trække den lidt. Kan være træls at have et afslag på et hegn
Smartboards: Kirsten vil gerne have mulighed for at vise film. Der er aftalt, at der opsættes en
projektor, hvilket Kirsten også kan nøjes med. Det skal være ordentligt og nemt at anvende. Det skal
virke fra starten for ikke at miste børnenes koncentration.
Vi har 2 projektorer stående.
Vi har ikke fået penge fra Albanifonden. De er bevilget, men ikke udbetalt.
Helle spørger om der er noget vi kan hjælpe med for at sikre, at Karsten ikke brænder ud. Vi er meget
opmærksomme på, at der er travlt.
I 1. /7. /8. /9. mangler elever. Vigtigt at vi følger listen.
Karsten opdaterer listen på hjemmesiden.

Niels Christian: Børnene er glæde for at få besked nu omkring klasselærer. Rart at det kommer tidligt
ud.
Der stå på hjemmesiden, hvis der er frie pladser ud over dem som er på ventelisten.
Lejrskole
Kan vi her have et dokument som tydeliggør forældrebetaling gennem de forskellige årgange. Nej,
man kender ikke udgifterne på forhånd, men vi har en max grænse på forældrebetalinger.
Vores håndbog er vores hjemmeside. Det er umuligt at informere om alt.
Hjemmeside
Håndbog: Alt nødvendig info er tilgængelig her. Hvordan kan vi få flere ind på siden
og endnu flere involveret.
Forventningsafstemning fra skolen til forældre omkring hvad skolen forventer. De fremgår delvist af
årshjulet.
Årshjulet, der løbende opdateres og altid er tilgængelig på hjemmesiden, skal highlightets på
forsiden ved næste version efter sommerferien.
5. Fremtidig struktur på bestyrelsesmøder
Jesper foreslår at der før mødet sendes informationsmateriale ud til bestyrelsesmedlemmer. Kort
debat omkring fordele og ulemper. Skelne mellem punkter til information og punkter til debat.
Årshjulet for bestyrelsen er eksisterende, vi skal have kigget på det og tilpasset. Vurdering om det er
nødvendigt at holde 8+2 møder
Opgaver i forhold til tid og andre møder. Har man overskud til det.
Jakob sender slides fra infomøde til bestyrelsesmedlemmer
Forretningsorden i forhold til årshjulet.
Jakob og Jesper laver et oplæg til næste møde.
6. Fagfordeling skoleår 2016/2017
Orientering omkring fagfordeling burde have været klar til sidste møde, men pga. af sygdom har det
måttet vente.
2 principper for skema og fagfordeling. Det ene er det lodrette princip, så få lærere som muligt.
Tryghed og bygge kultur op i klassen.
Det andet er vandret, høj faglighed. Den som kommer ind og underviser i engelsk skal rent faktisk
også kunne engelsk.
Det viger meget ofte for hensyn til de enkelte lærere. Svært at imødekomme alle. Mange vil helst
undervise i deres linjefag.
Et par lærere har været syge i en periode, og det er næppe sandsynligt, at de begge er helt klar til
skoleårets start.
7. Elevernes ”involvering” i rengøring/vedligeholdelse af klasselokaler
Når der flyttes klasser er der meget forskel på hvordan klassernes stand er.
Eleverne skal gøres tydeligere ansvarlige for deres klasselokale. Den skal afleveres som den
modtages. Eleverne skal via deres forældre erstatte ting som går i stykker.
De skal selv være med til at gøre rent. Klassekassen skal dække eventuelle ødelagte ting.
Lave en fejl og mangel liste ved skolestart og igen ved årets udgang.
Når året er slut gøres lokalet og inventar op. Forældre kan udbedre ellers tages det fra klassekassen.
Kommer med på forældremøder efter sommerferien, oplæg skal laves.
Overbygningen 7. /8. /9. klasse
Rengøringskorps fra 7-9 klasse
Kan vi tage den i elevrådet. Der skal være 1 som er ansvarlig. En tilsynsførende. Pedellen kunne være
ansvarlig.

Det kan være vanskeligt at have ansvaret for rengøringen. Hvad nu hvis det ikke er godt nok.
Vi kan godt slå det op uden at elevrådet er enig.
Kulturændring i stedet for at se det som en rengøringsopgave.
Vi tænker over det til næste gang og overvejer hvorfor og hvorfor ikke.
Karsten tager fat i Kratholmskolen og hører om hvilken løsning de har.
Vi tager det som punkt til næste møde.
Rengøring generelt
Samle-skrald-dag i indskolingen er meget positivt ved Kirsten.
Hende der gør rent i dag har lidt hjerte for stedet og gør et rigtigt godt stykke arbejde.
Forældreweekend (Arbejdsdag) kan vi her få rengjort nogle klasseværelser eller andre definerede
rengøringsopgaver.
Kan vi sætte det på som tema-dag eller uge på hver årgang eller fastlagte årgange.
Sende det ind i lærergruppen som et forslag og høre hvad de siger.

9. Nyt fra udvalgene
Økonomi
Vi har fået en saldobalance ud
Venteliste er på 55 personer til kommende hold
Emneugen gav et plus
Det ser fornuftigt ud
Afventer afgørelse på mini SFO og dispositionsbegrænsning
Kommunikationsudvalget
Møde med mini SFO, de mangler at vide hvem de skal gå til ved SFO’en. Hvem er det som er der
ansvarlig når forældre vil have en kontaktperson. Præsentation af personale fra SFO. Vi kan være
bedre til at forklare at der sidder en i basen, hvor forældre kan henvende sig. T-shirt anvendes SFOpersonalet fremadrettet. Forældrene vil gerne have info om hvordan det er gået mit barn i dag.
Fundraising
Møde i sidste uge med en fra naturfredningsforeningen. Han meldte fra i sidste øjeblik så det blev
mere info møde.
Lokalanlægsfonden: De vil gerne komme ud og hjælpe
Idræt og natur som en del af udviklingen for skolen
Link til elevrådet
Møde med elevrådet er planlagt til efter sommerferien
10. Eventuelt
Ny medarbejder ”Vicer”, kan vi finde en ny som kan løfte nogle af de ønsker, vi har som bestyrelse.
Karsten vil gerne finde sin modsætning, således at han kan få modspil uden dårlig kemi.
Personligheden er utrolig vigtig, da den nye vice har fingrene med i utroligt mange ting. En lus
mellem 2 negle.
For lærerne er det vigtigt med støtte fra ledelsen – ikke mindst når ”det brænder på”.
Forældrebetaling til lejrskoler. Alt betaling skal stå et sted på hjemmesiden. Andre steder skal
henvise til dette sted.

