Bestyrelsesmøde, Ådalskolen, 27. februar 2018, kl. 19-22
Til stede: Per, Henrik, Martin, Lone, Kirsten, Marianne (referent), Bo fra kl. 19.30
Afbud fra Helle, Jakob
Velkommen til Kirsten som ny medarbejderrepræsentant – velkommen til Lone som indstillet ny skoleleder
Punkt 1. Godkendelse af sidste mødes referat
Sidste mødes referat er godkendt.
Overvejelser over referatets karakter tages op på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Punkt 2. Orientering
–
Punkt 3. Behandling
a. Ny viceskoleleder
Procedure: 1. Med udgangspunkt i beskrivelsen af Ådalskolen fra skolelederstillingsopslaget udarbejder Lone et
udkast
2. Udkastet sendes til den nuværende bestyrelse inden generalforsamlingen
3. Umiddelbart efter generalforsamlingen formuleres det endelige jobopslag
4. Stillingen slås op i uge 12
5. Mulig deadline torsdag d. 12. april
6. Samtaler uge 16; ansættelsesudvalget: Lone, Kirsten, Knud, Brian, Bo (+ Per, Martin)
Profil: Stikord: Undervisning, musik ift. arrangementer, morgensang mv. (hvis ikke nu, så til sommer),
ledelseskompetencer, der supplerer, inkl. køn, strukturelle aspekter (skema ol.), evt. it
(Lone blev ansat på det pædagogiske felt (og vil gerne holde fast i det), vejledning, prøveafvikling, vil
gerne selv det med økonomien; Kirsten ser gerne Lone som sparringspartner fortsat)
Læsevejledning ser Lone gerne hos en fra personalet, evt. som supplerende uddannelse
b. Dagsorden til generalforsamling
Skriftlige indkomne forslag skulle have været indsendt inden 1. februar. Vi forlænger perioden til 9. marts.

Generalforsamling på Ådalskolen d. 14. marts 2018 kl. 19-21
Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning ved formand Per Mørk
3. Indstilling af konstitueret skoleleder Lone Binzer til ny skoleleder på Ådalskolen
4. Orientering om skolens byggeplaner ved Bo Busk Madsen og Martin Fogh Larsen
5. Fremlæggelse af regnskab 2017 og budget 2018 til orientering ved formand Per Mørk
6. Skolelederens beretning ved Lone Binzer
7. Beretning fra tilsynsførende Ellen Lykke Nielsen

8. Valg af ny tilsynsførende
Enhver forælder har ret til at foreslå kandidater til hvervet, jf. Bekendtgørelse om valg og certificering af
tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.
Bestyrelsen foreslår cand.mag. i pædagogik Carl August Jantzen, Odense
Generalforsamlingen suspenderes
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i forældrekredsen
På valg er Martin Fogh Larsen, der modtager genvalg
Generalforsamlingen genoptages
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
På valg er Per Mørk, Jakob Stenmann Hansen og Marianne Rasmussen, der alle modtager genvalg
11. Valg af mindst 2 suppleanter
12. Eventuelt indkomne forslag; skal være formand Per Mørk i hænde senest 9. marts 2018
13. Eventuelt

c. Fordeling af opgaver i forbindelse med gennemførelse af generalforsamling
Vi sidder ved caféborde i biblioteket. Lone formidler til Claus og Helle. Bestyrelsen kommer gerne lidt før og
hjælper med at stille op.
Lone sørger for kaffe/te, småkager og chokolade, vand.
Lone vælger start- og slutsang.
Ad 1. Bestyrelsen foreslår Kasper Peiter Jensen som dirigent. Referant?
Ad 2. Bestyrelsens beretning: Alt det, der kan aflægges beretning om, skal der aflægges beretning om. Per skriver
beretningen og sender til bestyrelsen senest 12. marts. Hvis der er input fra bestyrelsen, så send det til Per 13.
marts.
Ad 3. Bestyrelsen indstiller Lone Binzer som skoleleder – kan generalforsamlingen tiltræde indstillingen?
Dirigenten skal være tydelig her.
Ad 5. Rikke kommer med. Revisionen laver et lille hæfte, som vi plejer – det ligger i papirform på bordene.
Ad 6. Lone aflægger beretning som konstitueret skoleleder
Ad 8. Carl August Jantzen kommer og præsenterer sig selv. Marianne er tovholder, hvis det behøves. Vælges for
to år ad gangen.
Mellem punkt 10 og 11 drikkes der kaffe
Ad 11. Dirigenten skal sikre sig, at der ikke er indvendinger mod at slå de to kredse sammen.
Punkt 4. Seneste nyt
Nyt fra formand
Nyt fra skolen
Vedr. OK18: Konstitueret leder og TR ønsker et møde med formanden/bestyrelsen; ved worst case scenario hvad
gør vi så? Det kræver samarbejde, hvis der bliver konflikt. Vi tager stilling efter generalforsamlingen.
Lizzi har taget afsked med personalet i dag; forældrene underrettes i morgen.
28. febr. er der fælles møde mellem friskolerne i Odense + Valgmenigheden, denne gang på Odense Friskole.

1. marts starter nye minier, 12 piger + 9 drenge; Mia er på.
9. marts har lærergruppen pædagogisk dag på Stenstruplund ved Stenstrup; der skal handle om årsplaner og
fortælling.
Alle medarbejdere er inviteret med på Friskoleforeningens landsmøde på Comwell Kolding 5.-6. maj.
Reklamer for midlertidige bygninger overdrages til Martin.
Der er indkøbt en ny trailer.
Der er kommet frugtordning.
Der er lavet en ny tilsynsportal.
Lone videresender en henvendelse fra Dansk Friskoleforening vedr. et brugergruppemøde med Dansk Center for
Undervisningsmiljø.
Nyt fra udvalgene
Fundraisingsudvalget:
Der har været møde i udvalget, planlægning af punktet på generalforsamlingen samt tidsplan.
På generalforsamlingen: Hvad har der været af aktiviteter, introduktion til projektet, synliggørelse af
hovedområder, kobling til mindmap med aktiviteter, der har været kontakt til Bygge- og Anlægsfonden, tidsplan.
Tre grene på visionstræet – tre søjler (skolen i samfundet, natur & friluftsliv, idræt & bevægelse).
Vedligeholdelsesudvalget:
Det regner ind i 7. klasse. Der skal inddækkes omkring en skorsten, prisen er endnu ukendt, men hellere 20.000
end 30.000 jf. Lone. Skorstenen er ikke fjernet på en arbejdsdag, fordi der skal bygges om.
Styregruppe – byggeri:
Jf. ovenstående.
PR/Kommunikationsudvalget:
Økonomiudvalget:
Regnskab 2017 gennemgås på et møde med revisoren 6. marts. Der er et overskud på omkring 725.000-750.000.
Vi har over 6 mill.
Ansættelsesudvalget:
Lone Binzer er indstillet som ny skoleleder.
Der er udarbejdet en plan for ansættelse af viceleder.
Punkt 5. Eventuelt
Status på SFO: 3. klasses nedadgående kurve er der stadig, man forventer ca. halvdelen er der omkring sommer.
Spørg forældrene, hvilke planer de har, siger Per og Bo.
Det går godt med Stine i SFOen. Der er mulighed for at udvikle noget klub omkring Stine.
Det går godt med nye lærer-Mette. Hun har travlt, men er glad.
Skolens facebook ser trist ud. Facebook-koder er overdraget til Betina. Lone vil hellere arbejde med intra og
hjemmeside end med facebook. Lone skriver til kommunikationsudvalget og beder dem gøre noget ved skolens
facebook-side snarest. Lad den evt. være offline.

Status på elever i de forskellige klasser? Vi er 230 elever. Ny i 4. i morgen, ny i 5. på besøg i går.
Betinas første og mest vigtige opgave er at få fyldt hullerne op, jf. Lone. Ikke for enhver pris!, jf Bo.
I 3. klasse mangler der fx 3 elever.
Lone tager sig af velkomst af nye elever.

