Referat af bestyrelsesmøde, Ådalskolen den 29. oktober
2014
Dagsorden:
Protokol, herunder godkendelse af seneste referat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nyt fra formanden v/HW
Nyt fra skolen v/KA
Fastsættelse af skolepenge
Fastsættelse af SFO takster
Status vedr. tilbud med henblik på etablering af brandalarm
Status Vision 2020
Nyt fra udvalgene
1. Økonomiudvalg
2. Ansættelsesudvalg
3. Kommunikations/pr-udvalg
4. Vedligeholdelsesudvalg
5. Bindeled til Fundraising-udvalget
6. Bindeled til elevråd
7. Ad hoc Visionsudvalg (se punkt 7.)
8. Evt.
Mødestart
19:00 på Ådalskolens SFO kontor
Til stede
Henrik Wenckell, Pia Böll Berg (ankom 19:45), Anne Grete Pilgaard (ankom 19:45), Claes Drud, Per Mørk, Bo
Busk Madsen, Steffen Schmidt, Karsten Andreasen, Kirsten Post.
Fraværende
Ingen
Referent
Steffen Schmidt

ad 1) [Protokol. Herunder godkendelse af seneste referat]
Forrige mødereferat underskrives.

ad 2) [Nyt fra formanden v/HW]
I forbindelse med køb af ”komarken” bag skolen, skal der afleveres et svar til Morten Jørgensen pr. 1.
november. Beslutningen er at købe det i 2015 for at sikre plads omkring skolen i forbindelse med
eventuelle fremtidige bygningsudvidelse på skolens område. Henrik kontakter Morten Jørgensen.

ad 3) [Nyt fra skolen v/KA]
Trivselspolitikken evalueres i lige år af bestyrelsen. Bestyrelsen afventer personalegruppen arbejde med
undervisningsmiljøvurderingen. Der er 6 år siden at den nuværende politik er lavet.
Ansættelse af en ekstra til mini-SFO klasselærer (til 1. februar). Stillingen opslås snarest. Samtaler
planlægges til december. (uge 49 - 50)
Status på kommende dobbeltspor: Der er 38 sikre optagne. Der er en svag overvægt af drenge. Der
tilstræbes en jævn fordeling af piger og drenge.
Åbenskole den 6. En reminder. Claes bliver repræsentant for bestyrelsen fra kl. 15.

ad 4) [Fastsættelse af skolepenge]
Den årlige regulering af skolepengene for 2015 blev drøftet. Skolepengene fastsættes til 1048 kr.

ad 5) [Fastsættelse af SFO takster]
Den årlige regulering af SFO-takster for 2015 blev drøftet. Taksterne fastsættes til:







Sats 1: Fra kl. 8:00 til kl. 16:45 kr. 1.628,Sats 2: Fra kl. 7:00 til kl. 16:45 kr. 2.072,Sats 3: Fra kl. 6:30 til kl. 16:45 kr. 2.256,Sats 4: Fra kl. 7:00 til kl. 8:00 kr. 370,Sats 5: Fra kl. 6:30 til kl. 8:00 kr. 554,Mini-SFO fra 8:00 til kl. 16:45 kr. 1.608,-

ad 6) [Status vedr. tilbud med henblik på etablering af brandalarm]
Der er kommet et par tilbud. Tilbuddet fra L brand og teknik vælges. Etableringen sættes i gang snarest.

ad 7) [Status Vision 2020]






Der er samlet ind fra næste alle klasser
Fra lærer
Fra bestyrelse
De indsamlede data skal raffineres til nogle hovedpunkter
Forældre er endnu ikke involveret.

Vedr. forældreinvolvering:
F.eks. ved at kontakte klassernes forældre via forældrerepræsentanterne.

F.eks. ved en visionsbod/visionsværksted/visionsbar til værkstedsaftenen - som "reklame" for
"friskoleaften".
Dato for Friskoleaften: torsdag i uge 2. 8. januar 2015.

ad 8.1) [Nyt fra Økonomiudvalget]
Der er budgetmøde. Dato aftales pr. mail.

ad 8.2) [Nyt fra Ansættelsesudvalget]
Intet ud over det der var under Karstens orientering.

ad 8.3) [Nyt fra Kommunikations/pr-udvalget]
Der er blevet sat et trådløst gæstenetværk op. Der er lagt login-informationer op på intranettets under
bestyrelsens dokumentarkiv.

ad 8.4) [Nyt fra Vedligeholdelsesudvalget]
Der er gennemført registrering af forestående vedligeholdelsesopgaver af skolen indvendig.
Generelt er der kun vinduerne (som er registreret udvendigt) der presser sig på mht. rent vedlige hold.
Der er dog nogle arbejdsmiljø/indeklima tiltag der trænger sig på i den gamle del af skolen (på stengangen).



Lyd i alle klasseværelserne. Loftet bør beklædes med hvide Troll Tech plader (eller tilsvarende). Det
vil hjælpe meget på lydniveauet
Lys. Ny og kraftigere belysning, evt. led belysning. Det vil sikkert også kunne ses positivt på
elregningen

I 4. klasse er der meldt og lugtgener. Dette undersøges.
I 5. klasse er der også problemer med lys og lyd. Her er det største problem dog luftudskiftningen. I
forbindelse med at der blev bygget ovenpå, blev den eksisterende ventilation sløjfet. Der er dog mulighed
for at føre en ny ventilation op og ud gennem loftet ved vinduet i det der er en skunk i overetagen.
I klasserne på overbygningen er der også nogen af klasserne de kunne bruge at få skiftet loftplader til Troll
Tech plader.
Eksempler på godt lys se på lærerværelset og eksempler på god akustik findes i de lokaler, hvor der allerede
er Troll Tech lofter.
Gangen foran kontoret kunne også med fordel beklædes med Troll Tech samt nye lamper for at give et
mere lyst indtryk når man kommer ind.
Der er en del hærværk på møbler, bl.a. på bogreolen i 9. klasse. Der blev snakket om at der kunne indføres
en ”tradition” hvor klassen skulle lever klassen tilbage i samme stand som de modtog den. Dvs., hvis man

ikke kan det bliver klassekassen eller eleverne nødt til at betale. Et andet forslag var at give en bonus til de
klasser der ikke øvede hærværk. Problemet blev vendt, men der kom ingen beslutninger på emnet.
Claes er ved at indhente tilbud på reparation af parkeringspladsen.
Vedligeholdelsesudvalget ønsker at få reparation af parkeringsplads og indeklima opgaverne på næste års
budget.

ad 8.5) [Bindeled til Fundraising-udvalg]
Intet nyt.

ad 8.6) [Nyt fra Bindeled til elevråd]
Intet nyt.

ad 9) [Ad hoc Visionudvalg]
Se punkt 7.

ad 10) [Evt.]
Det blev besluttet at bestyrelsen løbende skal have et regnskabsoversigt/økonomioverblik, så den kan tage
beslutninger ud fra et oplyst grundlag, når der skal træffes beslutninger om ting der påvirker skolens
økonomi.

