Referat
Bestyrelsesmøde den 17. juni kl. 19.00
Tilstede: Henrik, Claes, Helle, Pia, Steffen, Kirsten, Karsten og Per
Afbud: Bo

Pkt. 1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt.
Pkt. 2. Nyt fra formanden
Karsten og Henrik har haft møde med Odense Kommune vedrørende placering af hegn mod
skoven.
Der er lavet aftale med et landmålingsfirma om at lave opmåling på nyligt erhvervede jordstykke.
Pkt. 3. Nyt fra skolen
Der er pt. 26 elever til kommende 9. klasser. Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at have
2 klasser med samlæsning i en del fag contra at have én samlet 9. klasse.
Beslutning: Løsningen med en samlet 9 klasse vælges med følgende begrundelser:
a. Samspil og klassedynamik vil øges, da der pt. kun er 10 elever i den ene klasse og
16 elever i den anden klasse.
b. Bestyrelsen ønsker at udvise økonomisk ansvarlighed. 2 klasser vil minimum give
et underskud på 42.000 kr.
Der er indgået lokalaftale med lærerne vedrørende deltagelse på lejrskoler og ordning om særlig
feriedage
Eksamen i 9. klasse er gået rigtig godt med et meget flot gennemsnit!
Påbud fra brandtilsyn om udskiftning af vinduer på 1. sal. Vi har fået 2 tilbud. Det blev aftalt, at der
indhentes endnu et tilbud, da det tegner til at blive en stor udgift for skolen.
Legepladsen er blevet inspiceret. Legepladsen/legeredskaber skal gennemgås hvert 2. år. Der vil
komme en rapport snarest.
Elevtal – der er 23 elever i 7. klasse og 43 elever i kommende 0. klasser.

Pkt. 4 Indslag på forældremøder i september
Der er forslag om at et punkt til forældremøderne kan være skolens nye vision. Visionsudvalget
kommer med en køreplan for hvad udmeldingerne skal være på forældremøderne. Det er vigtigt,

at der sker en ensartet udmelding fra bestyrelsen på forældremøderne. Karsten rundsender en
liste med datoer for de kommende forældremøder, så bestyrelsen har mulighed for at planlægge
deltagelse på møderne.
Pkt. 5. Friskolehistorie
Friskoleforeningen udgiver ultimo 2016 en bog om friskoler. Ådalskolen vil gerne deltage. 2 sider
koster 5.000 kr.
Pkt. 6 Nyt fra udvalgene
Økonomiudvalget – Steffen ønsker at udtræde. Helle indtræder.
Ansættelsesudvalget – Der er et ønske om at der ses på hvordan medarbejderflowet (fratrædelser
og ansættelser) har været siden 2012.
Kommunikations/pr-udvalg – emnet på næste bestyrelses/personalemøde den 22. oktober er
”Trivsel”.
Vedligeholdelsesudvalget – Det er en flot renoveret parkeringsplads og der har været fin feedback
fra forældrene på ”opstregningen”.
Fundrasing – Der er pt. 5 sponsorskilte.
Bindeled til elevråd – intet nyt.
Visionsudvalg – skolens ansatte præsenteres for visionstræet den 24. juni kl. 14.30.
Pkt. 7 Eventuelt
-

Det blev drøftet om samlæsning på tværs af klasserne er noget vi vil benytte på Ådalskolen.
Bestyrelsen tilkendegiver, at initiativet skal komme fra lærerne.
Dansk Baseball Union vil komme og fortælle om den kommende bane ved FKS-hallen.

Referent: Per

