Ådalskolen (Fangel Friskole)
Referat af bestyrelsesmøde 27. august 2019 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Per Mørk (PM), Martin Fog Larsen (ML), Henrik Bornebusch (HB), Marianne Rasmussen
(MR), Jacob Steenman Hansen (JSH) Steffen Holbech (SH), Kasper Jensen (KJ)(referent), Kirsten
Post (KP), Lone Binzer (LB), Bo Busk (BB)
Afbud:
1.

Godkendelse af referat
 Godkendt

2.

Status på aktiviteter
 Optagelsesprocedure v/Lone
 Indhentelse af viden fra tidligere institutioner (drøftelse)
- Forsøger at det ligger implicit i det at søge skolen, fremover gerne udpenslet
med en passus i informationsmateriale om skolen, at vi ”under samtalen
spørger ind til barnets stærke og svage sider, herunder mulighed for at
indhente referencer fra tidligere institutioner”. Dette sker for at sikre den
bedst mulige overgang mellem tidligere institution og Ådalskolen.
- Vi skal være opmærksomme på reglerne i persondataforordningen og generel
tavshedspligt fra institutionerne. Forslaget er, at der udfærdiges en
”kontrakt” før den første samtale, så tingene er i orden inden.
- Der er forskel i optagelsen af helt nye (mini SFO), nye i selve skoleforløbet og
indsupplering i overbygningen jvf. det faktum, at der godt må være 2 flere
elever (24) i 7., 8. og 9. kl.
- Generelt forsøges det at være meget rummelig i f.t. nye elever, men der tages
hensyn til barnet, klassen og sammenhængen (f.eks. fordeling på køn).
 Forældremøder 29. august, 4. september og 10. september
- fælles udmelding v/Kommunikationsudvalget
 Kort oplæg (max. 10 min.)
- Positivt oplæg om, at forældrene er engagerede både i egne og andres
børn, og det fælles projekt – at skabe en fantastisk skole. 2 korte
spørgsmål med svar på en post-it – Kommunikationsudvalget kommer
med oplæg senest torsdag middag. Alle tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer præsenteres.
-

3.
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hvem deltager/holder oplæg?
 Torsdag d. 29/8: Steffen
 Onsdag d. 4/9: Per
 Tirsdag d 10/9: Kasper

Igangværende aktiviteter
 Personale/bestyrelsesmøde den 30. september 2019

-

Emne: Personalemøde i morgen, KP spørger gruppen, og oplægget
laves af kommunikationsudvalget ud fra det, og i samarbejde med LB.
 Forældreengagement oplæg v/Marianne og Henrik
- Drøftelse af oplægget:
- Bevidsthed og forståelse for fællesskabets værdi, Italesætte positivt
fællesskab og grundholdning – skolens ”brand”. Optagelsesprocedure
– gøre skolen interessant, fremme fællesskabet med involvering af
større elever i daglige aktiviteter (lektiecafe, musik, sport, natur, EDBspilleforum), specielle arrangementer for forældre med specifikke
formål (LAN-party?), ….
- Hvor skal vi sætte ind, og hvad ligger der i begrebet
forældreengagement, hvordan får vi flere til at deltage i de
arrangementer vi allerede har, og hvad kunne vi tænke os i fremtiden?
- Oplæg ved forældremøder om forventninger fra forældre og fra
”skolen”, drøftelse ved personale/bestyrelsesmøde senere, og
gendrøftelse på næste bestyrelsesmøde.
- Forældreengagement i det små og i det daglige – hvad kan du bidrage
med (Kirstens æbler 😊) – kan du noget særligt?
- Forældresamarbejde i bred forstand, modtagelse af nye, introduktion
til skolen og vores aktiviteter, fester, arrangementer m.m.
- Enighed om formålet (se øverst med kursiv)
- Tanker om, at rollen som klasserepræsentant kunne gå på ”tvungen”
turnus, men også en ide om at klæde forældrene på til rollen via et
fælles møde kort efter udpegningen.
4.

Orientering
 Skoleleder v/Lone
- Skoleåret er kommet godt i gang, men Jettes opsigelse gav lidt ekstra
opgaver. Lone forsøger at indhente det forsømte.
- Lene ansat foreløbig 3 mdr. i Jettes stilling. Der er kommet en del
ansøgninger på stillingen, men det er en udfordring at finde de
rigtige fagprofiler. Benjamin deltager i ansættelsen.
- Carsten er i fuld gang (i mange klasser)
- Vedr. løn (opsamling fra sidst) Differencen ligger i en
feriepengeforpligtelse for tidligere ansat, som ikke stemmer helt
overens med den der er ansat i stillingen efterfølgende.
- Fællesarrangement om sociale medier
- Præsten i Odense Valgmenighed laver samtalegrupper for elever
med behov for samtaler om særlige emner (f.eks. handicappede
søskende o.lign.)
 Medarbejdere v/Kirsten
- Punktet er med ved personalemøder hver gang, men ikke altid noget
at referere eller melde tilbage til os.
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 Formand v/Per
- Overvejelser om låneomlægning for at opnå bedre rente, særligt
med hensyn til kommende lånebehov aht byggeri. Vi skal tænke i 1)
nuværende restgæld, 2) opsparing og 3) behov for kommende lån.
- HB: Vi skal være opmærksomme på risiko for negativ indlånsrente
ifm byggeri, evt. nyt møde med realkreditinstitut(ter) om hvordan vi
agerer bedst, og hvad de kan tilbyde os i den nuværende situation.
- Økonomiudvalget tager en møderække med relevante parter, og
melder tilbage senere.
- BB: husk at inddrage betragtninger om bæredygtighed
5.

Status på byggeri v/Bo
- Der tænkes allerede nu indhold, og ikke kun mursten. Bæredygtighed er altid
med i overvejelserne, digitalisering m.m.
- Helhedsplan for udearealerne, når byggeriet skal gennemføres. Kontakt til
flere interessenter, evt. ny legeplads som showroom – evt. partnerskab på
udvikling af udearealer.
- JSH: Vigtigt at understrege de ting der sker ved siden af byggeri – også en
skoleudvikling.
- Kontakt med fonde som er interesserede
- Møde med foreninger i Bellinge vedr. parrallet projekt omkring Rasmus
Raskskolen – skal ikke ses som en konkurrent – hvilket de heller ikke ser os
som.
- Planlagt møder med ingeniørfirmaer om detailplanlægning.
- PM: Kan vi inden længe komme med en statusudmelding, som viser at vi er
nået tættere på det vi gerne vil.
- Vi er enige om, at vi gerne snart vil have ”låst” tegningerne, så vi kan rykke et
skridt videre. Der vil løbende være små ændringer, men der skal snart være et
synligt bevis på vores intentioner.
- Vi skal snarest have fundet en bygesagkyndig, som kan hjælpe os med at
overvåge byggeriet, og hjælpe os ved tvister.
- Byggeudvalget kommer med en sammenfatning til offentliggørelse, så skolens
bagland kan begynde at følge udviklingen lidt tættere.

6.

Status på digitaliseringsprojekt v/Martin
- Opsamlingsmøde med Martin, Lone og Bo siden sidst, men ikke møder med
Harald. Nu skal det færdige produkt fra Harald foreligge, så det kan blive
indarbejdet i skolens planer og hverdag. Grundelementerne ligger fast: Digital
dannelse, Makerspace, brugerrejse og digital tilstedeværelse og det digitale
vindue.
- Der er også fokus på ”infrastrukturen” – hvor skal der være stik m.m.
- Også på dette område skal der meldes ud til forældrene – gruppen overvejer.

7.

Eventuelt
i.

3

Indledende drøftelse af behov for etablering af børnehave

ii.
-

iii.
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PM har haft forskellige kontakter, og rådgivet i fht at vi nok bør
tænke i integreret institution, og ikke bare børnehave.
Vi er enige om at vi vil drøfte det videre på de kommende møder
Forsikringer (frivilligt arbejde for skolen)
KJ: Hvordan er vi forsikret? Lone er ved at undersøge sagen sammen
med vores forsikringsagent. Eksempelvis: 1) Arbejdslørdag, 2)
forældres transport af andres børn 3) Forældres overtagelse af
undervisning
JSH: Kan skolens økonomi bære en anden tankegang vedr.
lejrskoler, og finansiering af disse.
Er vi en FRI skole (bruger vi vores frihed som skole) – opsamling på
Peter Bendix’ oplæg ved mødet i juni.

