Referat af
Bestyrelsesmøde d. 3. september 2014 kl. 19:00.
Til stede: AG, PB, HW, SS, KP, CD, KA, BB
1. Protokol, herunder godkendelse af sidste referat.
2. Nyt fra formanden
ved HW
- Velkommen til Kirsten
- Vær sikker på svømmeopstart er ordentligt planlagt
- Opsummering ang. køb af ko-marken. Tegninger bestilt. Henrik og Kurt fra
Egekærslund har gennemgået nabogrunden. Tegninger fra det gamle
Hedeselskab, nu Orbicon, er bestilt. Pris kr. 1000,-. Besigtigelse af drænene
foretages af Henrik og Kurt ved modtagelse af tegningerne".
3. Nyt fra skolen
ved KA
- velkommen Kirsten
- Svar ang. Ønske om cykelsti til Fangel: med i borgerønsker
- Udlejning af gymnastiksal til BIF, ny 3-årig aftale.
- optaget nye elever 1, 4, 7 kl.
- Der er kigget på forsikring, for at se om der kunne indhentes bedre tilbud.
Beslutning: vi er blevet ved Willis (Tryg kom med tilbud). Herudover har KA
indgået aftale om Beredskabsforsikring (i tilfælde af vold, uheld, dødsfald,
skoleskyderi m.m.)
- Dobbeltsporet: 37 pt (heraf 14 piger) + to samtaler i næste uge
Stor ros for mini-SFO ☺
Styregrp. (bestående af KP, Mia, Lisbeth og KA) taler om struktur for dobbelt
spor til næste år (lokaler: 3.kl. kommer over i billedkundskab lokalet, når miniSFO starter)
- Brandinspektør Leon fra Odense Brandvæsen ude til møde: Varslingsanlæg er
påkrævet, flere tilbud indhentes (installatører med erfaring heri). Herefter
igangsættes når endelige tilbud valgt. Økonomi: kan afregning afholdes i
2015?
- Vedligehold og istandsættelse: Bestyrelsen bakker op om at lysne.
Beslutning: Frontgavl males gråhvidt (samme farve som andre steder)
- 2 betalinger til inkasso
- Bestyrelsen bedes overveje takststigninger i SFO og skolepenge. Normalt
indeksreguleres med ca. 4,5 %, det fortsættes. På som pkt. til næste
bestyrelsesmøde.
- Personalestatus: 2 stillinger opslåes til dækning af Claus og Jens Bitsch. Jens
Bitsch sagde op efter 2 uger, en Vera Stanic er fundet indtil videre. Hun er
kvalificeret.
- Ledelsen har kigget på struktur. Vil gerne mere ud og vise interesse og få
indblik i undervisningen.
- 2 Værkstedsarrangementer: 6. + 19. november og skolefest 9. okt. Obs:
bestyrelse står for salg af øl og vand. SS udarbejder liste. (9. okt.: AG, BB,
CD)

- 2. kl. MS: stadig syg, syg siden februar, mange vikarer skaber uro (dog har
Sofia været mere fast tilknyttet). MS nu med 20 % tilstedeværelse (mandag
og onsdag). Maria fast på, hun gør det godt. Forældre henvendelser, en enkelt
meget bestemt. Margit er inde nu som rutineret kraft! Det har hjulpet.
- 4. kl. er der også lidt udfordringer. Der prioriteres fokus på dette.
Længere drøftelse af håndtering om længerevarende sygeforløb.
- Spørgsmål til Ny Reform/arbejdstidsplan
Mulighed for valg. Enten 2-3 (2 dage 10-16.15/16.00, 3 dage egen
prioritering) eller 5-0 (alle dage 07.45- ca. 15.00)
Mere undervisningstid (for de fleste kun 1 eller 2 timer ekstra)
NB: Fleksibilitet fra ledelses side, man KAN og må godt tage hjem! Mange
lærere forsøger at køre skarpt efter den nye reform.
Der er mange følelser i spil, efterspil fra reform og lockout har været hård
- Vær obs. på dette i forhold til Visionsarbejdet. Her skal kunne skues fremad.
Reformen er et grundvilkår! Ådalskolen prøver på alles vegne at få det bedste
ud af det.
4. Drøftelse af opskrivningsgebyr for Ådalskolen
- 200 kr. blev besluttet
5. Status af vedligeholdelsesudvalget
Vedligeholdesesudvalget arbejder på at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan
for Ådalskolen.
- På nuværende tidspunkt er der lavet en registrering af udvendige
vedligeholdelsesopgaver på skolen. Der arbejdes på at finde et tidspunkt til en
tilsvarende registrering for indvendige opgaver.
- Der er flere ting, der umiddelbart kan sættes i gang. Claus Nielsen (pedel og
medlem af vedligeholdelses udvalget) har listen.
6. Opfølgning af brandmyndighedernes krav til Ådalskolen
- se under pkt. 3
Nyt fra udvalgene:
- Økonomiudvalget
Obs på stram økonomi (bl.a. pga. mange vikardækninger m.m.)
- Ansættelsesudvalget
Se pkt. 3
- Kommunikation/Pr- udvalget
- Vedligeholdelsesudvalget
Se pkt. 5
- Bindeled til Fundraisingudvalget
- Bindeled til elevråd
- Ad hoc Visionsudvalget
Udvalget er godt igang. Oplæg til styret proces på personaledag! Næste møde i
udvalget er den 9. september
7. Evt.
- Forældrehenvendelse om info om vikarer – står i forældrebrevet/Åposten

