Referat af bestyrelsesmøde for Ådalskolen
Onsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00 – 22.00

Deltagere: Karsten Andreasen, Henrik Wenckell, Margit Baisgaard, Pia Berg, Steffen Schmidt, Bo Busk,
Claes Drud
Fraværende: Anne Grete Pilgaard, Per Mørk

Protokol, herunder godkendelse af seneste referat
Referatet af seneste bestyrelsesmøde den 7. maj blev godkendt og underskrevet

Nyt fra formanden
Henrik Wenckell (HW) har haft møde med kommunen ang. Komarken. Det hele drejer sig om der må
laves dræn eller ej. Det viser sig, at der er dræn på området. Der er modtaget oversigtskort over
området, så HW kontakter kyndige personer, som kan være behjælpelig med hvor drænet ligger og om
det er i orden. HW afventer alle oplysninger på skrift fra kommune.

Nyt fra skolen
Hvem skal være medarbejderrepræsentant i bestyrelsen fremadrettet? Fremadrettet er det Kirsten
Post, som deltager i bestyrelsesmøderne. Hun må ikke deltager til senere end kl. 22.00 og skal forlade
lokalet ved fortrolige punkter.
Møder er sat i system, hvor pedellerne er med.
Der arbejdes på en rokering på kontoret. Efter sommerferien skal der også være plads til Kristine
Grauenkjær. Indtil videre deler KG kontor med sundhedsplejersken, og dette er ikke optimalt. Derfor
er der mange tanker i gang, så kabalen kan gå op.
Beslutningsprotokol udfærdiget. Meningen er, at når der besluttes noget på bestyrelsesmøder der har
relevans for personalet, så skrives det ind.
Lizzi Mortensen og KG har udarbejdet instruks for sejlads for mindre fartøjer. Det er en følge af Præstø
ulykken, og skal være på plads.
Vedr. lejerskole, så skal børnehaveklassen have en årlig overnatning på skolen. Det kan være svært for
dem at deltage i den normale indskolelejrskole, og derfor overvejes denne alternative løsning for at
vænne børnene til at sove ude, men under trygge og kendte rammer. Det overvejes også at åbne op for
forældrehjælp – til f.eks. snobrød osv. – og man tænker især på forældre til de børn, der har det
sværest.
Til det nye dobbeltpor.er der p.t. 33 tilmeldte – og 7 der mangler at tilbagemelde eller betaling.
KA har købt 2 nye pc’ere – da der er hårdt brug for disse to. Udgifterne løber stærkt – og det er i særlig
grad til vikardækning. Men også til brandmateriel i gymnastiksal.

Det har været nødvendigt, at sætte nuværende lærer ind i stedet for nye lærer udefra, da det har skulle
være klasselærere, men de har allerede deres skema fyldt op i forvejen, hvorfor der skal betales
overtidsbetaling.
KA har været til møde hos Odense Kommune om strategi, inklusion m.m. Der er nogle gråzoner
kommunen og friskolerne imellem. Man har udbedt sig katalog over, hvad friskolerne kan forvente af
støtte og bidrag fra kommunen.
Lokalaftale indgået på skolen. Har været et vanskeligt arbejde. Ikke mange friskoler, der har
lokalaftale, og Ådalskolen er blevet frarådet at have den, men KA synes, den er god at have.

Godkendelse og underskrift af referat af ordinær generalforsamling 2014
Referatat af ordinær generalforsamling 2014 blev godkendt og underskrevet.
Godkendelse af fagfordeling for skoleåret 2014/15
KA udleverede skema med den vedtagne fagfordeling, som sendes ud inden for de næste dage. Lærere
offentliggøres torsdag 19-06-14 i klasserne.
KA redegjorde for, at der ligger mange tanker bag fordelingen, og de udfordringer, der er i nogle
klasser, skal løses med kontinuitet og stabilitet. Nogle klasser har oplevet en del udskiftninger i
lærerne, og har haft en del vikarer ind over i dette skoleår. Derfor er der prioriteret med erfarne og
kendte lærere i klasserne.
Nogle bestyrelsesmedlemmer stiller sig kritisk overfor fagfordelingen.
Fastlæggelse af datoer og deltagelse af bestyrelsesmedlemmer på forældremøder aug/sept.
Afventer sidste datoer inden fastlæggelse

Oplæg/præsentation af fremtidig kommunikation bestyrelsen imellem
Steffen Schmidt (SS) orienterede om nyt siden sidst. PR- og Kommunikationsudvalget har haft møde
med KK omkring mulighederne i bestyrelsesnetværket. På det møde blev flere større eller mindre
forhindringer ryddet af vejen, og netværket er nu fuldt ud funktionsdygtigt til såvel
mailkorrespondance og dokumentopbevaring m.m.
Er således allerede taget i anvendelse af bestyrelsen.
Der udarbejdes dokument med retningslinier for at sende mails og gemme dokumenter.
Skolebestyrelsens kalender skal anvendes i højere grad end hidtil. Vil være med til at synliggøre
bestyrelsens arbejde.

Oplæg/præsentation af det nye ad hoc udvalg – visionsudvalget (bilag skoleintra – interne
dokumenter)
Hvad er visioner? Hvad gør vi, når vi tænker visioner?
Tendens til at vi tænker konkrete ting. Men visionen skal tænkes i retning af, hvordan vi f.eks. ser
skolen i 2018? Denne tankemåde og –gang har også betydning ved fundraising, og med tankerne
omkring køb af jorden ved skolen.

Visionen må ikke være for konkret, for så er det ikke en vision.
Per Mørk (PM) og Anne Grethe Pilgaard (AGP) har arbejdet med visioner i offentligt regi, så der er
stor erfaring i gruppen til det arbejde.
Udvalget vil tage emnet op på det kommende bestyrelses- og personalemøde, og Margit Baisgaard
(MB) opfordrede i den sammenhæng til at sende brev fra bestyrelsen til personalegruppen i god tid.

Opfølgning vedr. brandmyndighedernes krav til Ådalskolen
Bo Busk (BB) har udover et møde på Odense brandstation haft fat i Regionsdirektør i Dansk
Bygningskontrol samt en brandinspektør fra Københavns Brandvæsen. Det viser sig, at reglerne kan
og må tolkes forskelligt i de enkelte kommuner, og derfor kan der være forskel, som det, vi
konstaterede tidligere, hvor PM konstaterede, at reglerne er anderledes i Assens.
Vi skal finde ud af, hvordan vi vil håndtere sagen, og påbegynde en dialog med brandchefen i Odense
for at finde ud af, hvor vi står, og om vi ved forhandling måske kan få dispensation på kravene.
KA er tovholder.

Nyt fra udvalgene:
Økonomiudvalget
HW opfordrede til et møde snarest muligt (uge 32 eller 33)
KA orienterede om, at der kommer stram økonomistyring resten af året. Han er nødt til at sige meget
nej i øjeblikket, hvilket også er blevet bemærket af lærerne.
Det er en meget skarp balancegang, for skolen må selvfølgelig heller ikke gå i stå.

Nyt fra Udvalgene
Ansættelsesudvalget
Ikke noget nyt
Kommunikations-/PR-udvalget
Nyt fra udvalget blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde
Vedligeholdelsesudvalget
Mødes den 25. juni og gennemgår skolen med René og Torben (plus SS og Claes Drud (CD))
Bindeled til fundraising
Ikke noget nyt. Er i afventende position.
Bindeled til elevråd
Ikke noget nyt
Evt.
Ingen emner

