Referat af bestyrelsesmøde, Ådalskolen
den 14. januar 2015
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Protokol, herunder godkendelse af seneste referat.
Nyt fra formanden.
Nyt fra skolen.
Godkendelse af ferieplan 2015
Nyt fra udvalgene:
Økonomiudvalget
Ansættelsesudvalget
Kommunikations/Pr-udvalget.
Vedligeholdelsesudvalget.
Bindeled til fundraisingudvalget
Bindeled til elevrådet.
Ad hoc Visionsudvalget 2020
Evt.

Til stede
Henrik Wenckell, Pia Böll Berg, Anne Grete Pilgaard, Claes Drud, Per Mørk, Bo Busk Madsen, Steffen
Schmidt, Karsten Andreasen, Kirsten Post.
Fraværende
Ingen
Referat
Anne Grete
1. Protokol, herunder godkendelse af seneste referat.
Godkendt
2. Nyt fra Formanden.
Opsamling i fht. indkaldelse til generalforsamling.
Anne Grete er på valg og genopstiller ikke.
Bo er på valg og genopstiller
Henrik er på valg og genopstiller.
Henrik laver udkast til indkaldelse og rundsender.
3. Nyt fra skolen.
Der søges pædagogisk medhjælper. Der er 305 elektroniske ansøgninger og også nogle skriftlige.
Rengøring.
Rengøringen fungerer ikke godt for tiden. Der skal laves ny kontraktforhandling med selskabet. Der
undersøges andre muligheder.
Fundraising.
Der er hyret en mand fra ”Helweg Medie og Marketing” til at sælge reklameskilte til gymnastiksalen. Der
er lavet nogle regler for, hvad der må reklameres for. Ikke sodavand og øl og andre usunde produkter.
Han skal tegne sponsoraftalerne og pengene skal sendes til Ådalskolen, så kontakten er direkte.

Han vil også følge op, så firmaet forhåbentlig vælger at tegne næste år igen.
Den enkelte sponsor giver 3000 kr. til skolen. Pengene går til børnene. Det er ikke præcist beskrevet,
men skal kunne fremvises, hvad pengene er brugt til.
Der er spurgt om det kan være en mulighed at hænge reklamer i trådhegnet. Der enighed om at det vil vi
ikke.
4. Godkendelse af ferieplan 2015.
Planen godkendt.
5. Nyt fra udvalgene.
Økonomiudvalget.
Rikke har forslået at økonomiudvalget mødes den 26.2
- og at bestyrelsesmødet den 25.2 flyttes til den 4. marts. Alternativt kan regnskabet sendes rundt til
kommentering. Vi holder fast i mødet den 25.2.
Obs. at følge op på hvilke sider der skal vælges ud til generalforsamlingen. Se referat fra første møde
efter generalforsamlingen 2014.
Ansættelsesudvalget
Yvonne Kjærran er ansat som pædagog og skal lede den ene mini-SFO. Mia skal lede den anden. Der
er opslået medhjælperstilling til den nye SFO. Stillingen er opslået som midlertidig.
Kommunikations/Pr-udvalget.
Bestyrelsespersonalemøde den 28. januar. Der vurderes behov for et socialt arrangement. PR udvalget
planlægger.
Afbud fra Pia og Bo.
Trivselspolitikken skal evalueres, kan vente.
Dilemmakort.
Vedligeholdelsesudvalget.
Så snart vejret tillader det lægges ny belægning på P-pladsen. Claes spørger om det kan blive i dagene
op til påske.
Bindeled til fundraising-udvalget.
Det viser sig at det er for sent at søge Albanifonden men der er en kontakt i fonden. Der forsøges til
næste ansøgningsfrist. Vores kontakt vil gerne hjælpe med at få skrevet en god ansøgning. Det skal
kunne ses hvad pengene går til – og skal fremgå af ansøgningen.
Det er en proces der skal i gang, for der er hele tiden fonde at søge.
Der er også hjælp at hente fra en kontaktforældre i 0., 2. og 4. klasse. Trine Haldborg Andersen.
Bindeled til elevrådet.
Pia har ikke været inviteret til mødet. Der er ønske om at kigge på ungdomsmiljøet.
Ad hoc Visionsudvalget 2020
Der har været afholdt en god forældreaften om visioner. Der kom 74 konkrete udsagn som svar på de tre
stillede spørgsmål.
Der laves en sammenfatning til generalforsamlingen.
Der kunne også være ønske om en præsentation af sammenfatningen for personalet.
Udvalget mødes 2 gange inden generalforsamlingen.
6. Evt.
Problem med forældre, der parkerer uden for båsene om morgenen.
Karsten har produceret skilte til at sætte i ruderne. Det foreslås elevrådet at lave en kampagne, hvor en
flok store elever i en uge kunne møde i lysvest kl 7.30 og fortælle hvad der gælder for biler på skolens
område. Vigtigt at der er en voksen back-up. Afmærkningsmuligheder drøftes – der skal laves tydelig
opstregning, der viser hvor man må parkere, når der lægges nyt asfalt.

