Adalskolen bestyrelsesmøde
13. januar 2016
Tilstede: Henrik Wenckell, Per Mørk, Helle Lundsgaard Andersen, Claes Drud, Karsten Andreasen, Bo Busk
Madsen, Steffen Schmid, Kirsten Post
Fraværende: Pia Böll Berg
Referent: Steffen Schmidt

1. Protokol, herunder godkendelse af sidste referat.
Referat fra sidste møde underskrives.

2. Nyt fra formanden
Købet af ”Komakken” er gennemført. Næste trin er dræn på området – de gamle dræn er sunket sammen
og der skal nye til. De oprindelig er fra 1947 og duer ikke længere. Nye dræn bør planlægges til foråret.
Der er generalforsamling i marts. Vi mangler pt. en dirigent.
Til generalforsamling planlægges to ændringer af vedtægterne:
1. Skolelederen har et fast punkt
2. Visionsudvalg gøres til et fast udvalg
Henrik laver et oplæg til indkaldelse.

3. Nyt fra skolen
Karsten takker Claes og Henrik for engagement vedr. politik og koblingsprocent.
Nyt punkt på hjemmeside om Grundtvig og Kold.
Penge til to Como-tavler.
Der arbejdes på en ny fordeling af lokaler, edb, billedkunst og evt. bibliotek for at få en bedre udnyttelse af
lokalerne. Der er ikke noget faste endnu. Der spares med lærerne for brugbare ideer.
3 nye elever: 2 i 1. 1 i 0.B
Der orienteres om lønpolitikoplæg. Det diskuteres på næste møde.
Trafikkonsulent fra kommunen kommer på besøg.
Kompetanceudvikling af lærerstaben:

•
•
•

Jens Bo deltager i et fortælle-kursus
Margit matematik
Sandra på danskkursus

Der er pædagogisk lørdag sidst i febrar samme med Stige Friskole.

4. Evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejdelse af plan for
opfølgning af evalueringen. ( KA )
Bilag fra Karsten omdeles.
Evalueringen er et lovkrav. Vi snakkede om format. Evalueringen gennemføres på det kommende
bestyrelses/personalemøde.
Der blev snakket om test. Det blev slået fast at skolen bruger ikke sumative test. De test der er, bruges
formativt. Som et værktøj.

5. Forslag til navneændring (KA)
Karsten kunne godt tænke sig nogle nye navne til det lidt slidte / 70’er agtige ”fritteren” og det lidt triste
”Stengangen”, eventuelt via en konkurrence om nyt navn til Fritteren og Stengangen.
Som inspiration: F.eks. kunne Stengangen hedde Historiens Gang, ligeledes kunne gangen fra biblioteket til
aulaen omdøbes til Tankegangen.
Vi starter med en konkurrence om at få et nyt navn til Fritteren.

6. Kold College og skolehaver ( CD )
Vores ønske om få studerende på Kold College til at lave skolehaver til os som projekter har været på
bestyrelsesmøde i Kold Collage. De vil gerne have en beskrivelse af det vi forestiller os. De må ikke
konkurrere med gratis at lave arbejde som ellers ville have været lavet som betalt arbejde fra
anlægsgartervirksomheder.
De skal have en tilbagemelding. Hvordan ser vi det for os.
Vi skal have fundet dem af lærerne der vil være ansvarlig for haverne. Børnene skal involveres, men der skal
være lærerer der har ansvaret for at drive haverne.

7. Situationen Multibane ( CD )
Sponsoreret multibane. Der er kommet et foreslag om en finansieringsløsning. Claes viste materialet.

Nyt fra udvalgene:
•

Økonomiudvalget: Der er lagt budget 2016. Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

•
•
•
•
•
•

Ansættelsesudvalget: ingen bemærkning
Kommunikations/pr.udvalget: Ingen bemærkninger
Vedligeholdelsesudvalget: Det er blevet besluttet at sætte nye vinduer i kontoret og renoverer
facaden mod vejen.
Bindeled til fundraising: Positivt svar fra Albani (50.000 kr). Vores ansøgning til Forstadspuljen er
sendt, men der er endnu ikke truffet afgørelse om hvem der skal modtage
Bindeled til elevråd: Der skal vælges et nyt elevråd
Ad hoc udvalg Vision 2020: Vi genoptager dialogen med Isager, det er nu vi har ideerne.

8. Evt.
Intet at bemærke.

