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Referat af bestyrelsesmøde, Ådalskolen den 25. februar 2015
Dagsorden:
1. Protokol, herunder godkendelse af sidste referat.
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra skolen
4. Behandling af SS`videresendte mail af 18 feb. Kl. 22:23. (Fortroligt referat)
Nyt fra udvalgene:
Økonomiudvalget
Ansættelsesudvalget
Kommunikation/Pr udvalget
Vedligeholdelsesudvalget
Bindeled til Fundraising
Bindeled til Elevråd
Ad hoc udvalg Vision 2020
5. Evt.
Til stede
Henrik Wenckell, Pia Böll Berg, Anne Grete Pilgaard, Per Mørk, Steffen Schmidt, Karsten Andreasen,
Kirsten Post.
Fraværende
Claes Drud og Bo Busk Madsen
Referat
Pia Böll Berg

1. Protokol, herunder godkendelse af seneste referat.
Godkendt
2. Nyt fra Formanden.
Forhandlingen af jord er ved at være på plads. Der undersøges mht. dræn og bjørnekløerne. Der er
bliver indhentet tilbud fra 3 landinspektører, som har fået et kort over drænet på jordstykket ved siden af
skolen. Nå, det er på plads, så fortsætter forhandlingerne.
Vedr. generalforsamlingen, så har visionsudvalget en tekst klar til generalforsamlingsberetningen. Selve
beretningen sendes i løbet af kort tid til godkendelse i bestyrelsen.
Vores dirigent kan desværre ikke, han har lige meldt afbud. Der er nogle ideer til hvem der evt. kan
overtage. Disse bud kontaktes. Den normale dirigent er klar igen til næste år.

3. Nyt fra skolen.
Der kommer en legeplads inspektør og tjekker skolens legeplads. Det er vigtigt med denne inspektion,
børnene har en bedre sag, hvis der skulle ske noget på legepladsen.
Der har været legepladsudvikler på besøg. Der blev drøftet temaer bl.a. i skoven og ved huggehuset.
Der er ting, som man ikke må lave i skoven, bl.a. må man ikke hænge gynger op i træerne, så er det
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ikke en skov længere. Desuden er der lidt sump i en del af skoven, måske skal man have dette
indhegnet, det vides ikke endnu. Disse legepladsudvikler giver også tip til i hvilke fonde man kan søge.
Det har fra lærerne været et ønske om at drøfte lektionsstrukturen i fag planerne. Man ønsker gerne 60
min.’s lektion i stedet for 40 min. KA kigger i øjeblikket på om dette er en mulighed. Kontakte skoler som
allerede har indført dette, hvordan er det og drøfte de erfaringer, som skolerne har gjort. Bestyrelsen har
en dialog omkring lektionsstrukturen, samt holdningen hertil.
Der er startet 2 hold mini SFO med 19 elever i hver klasse.
KA er i øjeblikket ved at gennemgå fagplanen det for kommende år.
Rengøringen skal i udbud, skal indhentes tilbud fra forskellige selskaber, da den nuværende skal
genforhandles. Der er drøftet alternative tiltag sammen med den alm. Daglige rengøring.
4. Nyt fra udvalgene.
Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget fremlagde revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2014. Der var ingen bemærkninger
til protokolatet, der blev underskrevet. Der er aftalt møde til d. 6. marts 2015 kl. 8.15.
Ansættelsesudvalget
Mini er bemandet op.
Kommunikations/Pr-udvalget.
Personale/bestyrelsesmødet er blevet afholdt i januar. Til dette møde var der 4 fra bestyrelsen, som
deltog. 2 var ude og rejse og 1 var syg. Der overvejes hvor mange der må være væk, før mødet skal
udsættes til en anden dag.
Vedligeholdelsesudvalget.
Intet
Bindeled til fundraising-udvalget.
Input er, at man kan søge Fehr Fonden. Dette tages til efterretning.
Bindeled til elevrådet.
Intet
Ad hoc Visionsudvalget 2020
Der er arbejdet med det, der kom fra personale/bestyrelsesmødet. Det er blevet et flot træ ud af arbejdet.
Gennemgang af skolens vision, herefter sendes det til personalet og senere skal det fremlægges for
forældrene.

6. Evt
Intet

