Referat af møde i bestyrelsen for Ådalskolen,
onsdag den 7. maj 2014 kl. 19.00 – 22.30
Deltagere: Karsten Andreasen, Henrik Wenckell, Bo Busk Madsen, Per Mørk, Anne Grete
Pilgaard, Steffen Schmidt, Claes Drud, Margit Baisgaard, og Pia B. Berg.
Afbud: Ingen

1. PROTOKOL, HERUNDER GODKENDELSE AF SENESTE REF.
Referatet af seneste bestyrelsesmøde d. 2. april 2014 blev godkendt og underskrevet.

2. Nyt fra formanden
Præsentation af hvert bestyrelsens medlem.
Fagfordelingen på skolen er ikke på plads endnu.
Gennemgang af tilbud på køb af jorden ved ko-marken, samt bagved.

3. Nyt fra Skolen
Man er ved at brandsikre gymnastiksalen. Der må ikke være 150 personer i salen, når der er
stole. Man forlanger, at der skal være en vandslange i salen, det er ikke nok, at det er i
omklædningsrummet ved salen, samt at der skal være branddøre. Desuden forlanger man, at
der skal være en ”stemme alarm”. Et tilbud på ovenstående løber op i pris, så derfor er der vil
man undersøge om det er rigtigt, at man skal have stemmealarm, da man ikke kender til dette
fra andre steder. Per undersøger om det kan være rigtigt og vender tilbage til Karsten seneste
d. 2. juni 2014.
Helle er atter tilbage i SFO og starter op på nedsat tid.
Skoletakster for kommende skoleår sendes ud på Intra.
Man er ved at finde brugte møbler til miniSFO.
Til kommende miniSFO i marts 2015 er der pt. 32 optagende elever i klasserne.
Der er et møde i Fangel forsamlingshus vedr. farlig skolevej. Karsten sender det ud på Intra.
Er ved at lave en beslutningsprotokol, hvor bestyrelsesbeslutningerne skrives ind. Kommer til
at ligge elektronisk.

4. Behandling af Isager's tilbud vedr fundraising
Isager viser nogle gode ideer, men det kræver, at vi selv ved noget mere om, hvad er det vi
vil med skolen.
Der aftales, at man skal brainstorme og så skal vi priotere.
Kommunikation/PR definere, hvad er drømme i bestyrelsen og hos forældre og personale.

Til kommende forældremøde er planen, at man evt. kan lave en kompetencebank med
forældrenavnene. Samt der skal være en drøftelse af, hvad er Ådalskolens visioner for
fremtiden.
Bestyrelsen drøftede det videre forløb og Isager orienteres om det videre forløb.
Vi skal igennem en proces, som ender med at der opstår en vision, så vi kan komme videre.
Der blev nedsat et visionsudvalg, som består af Per, Bo, Anne-Grete og Steffen. Udvalget skal
komme med et oplæg til ”vejen frem” til næste bestyrelsesmøde.

5. Efter anmodning fra AGP drøftes ansættelsesudvalget
Punktet starter med en drøftelse af, hvad man vil med ansættelsesudvalget. Konklusionen blev
at flg. deltager i ansættelsesudvalget:
Medarbejder repræsentanten, lederen, samt 1 eller 2 fra bestyrelsen. Formanden deltager,
samt der udpeges måske en ekstra fra bestyrelsen til at deltage, det besluttes fra gang til
gang.
Nyt fra udvalgene:
Økonomiudvalget - intet
Ansættelsesudvalget – Jens er ansat i et 2 års vikariat

Kommunikations/pr-udvalget – Hvem er vi og hvad er vi. Kommunikationsdelen, hvor lander
den interne kommunikation, den skal gerne lande i bestyrelses beskedsystem og ikke i
indbakken på forældre intra. Knud kontaktes.
Forældremøder og personale/bestyrelsesmøder er en af opgaverne i dette udvalg.
PR er der intet konkret, men vi skal byde os til til medierne

Vedligeholdelsesudvalget – Der er to ting. Den ene er, at Claus pedel har henvendt sig vedr. at
hullerne bliver større og større på p-pladsen. Udvalget arbejder videre med dette.
Udvalget skal løbende have byggesyn med Claus. Han mangler sparring og det skal udvalget
gå ind og give ham. Der skal desuden laves en vedligeholdelsesplan for fremtiden. Til næste
møde er der lavet en vedligeholdelsesplan.

Bindeled til fundraising – intet

Bindeled til elevråd – intet
6. Evt
Intet
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 11. juni 2014. Er dog senere blevet flyttet til d.
18. juni 2014
Pia B. Berg, referent.

