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5. Opfølgning på pers/bestyrelsesmøde ved AGP.
6. Opfølgning evalueringsskemaer pers/bestyrelsesmødet ved AGP.
7. Nyt fra udvalgene
8. Evt.

Fremmødte:
Henrik Wenckell, Pia Böll Berg, Anne Grete Pilgaard, Gertie Sørensen, Jens Kierkegaard,
Jens Mathiesen, Steffen Schmidt og Karsten Andreasen.

Afbud:
Margit Baisgaard.

Referat:
Jens Mathiesen

Protokol, herunder godkendelse af seneste referat.
Seneste mødes referat godkendt og underskrevet.

Indlæg om IT-netværk ved KK
• Knud Kalnæs fremlagde problemerne med vores IT. Vores trådløse netværk er svagt,
meget slidt og utroligt ustabilt. Det gør undervisning hvor der skal bruges IT, meget
bøvlet og er til stor frustration for både elever og lærer.

Knud fremlagde de indhentede tilbud på løsninger. Steffen Schmidt som har en del
erfaring med dette område, meldte sig til at gennemgå tilbuddenes indhold og hvad
det betyder for økonomien. På næste mødes arbejdes der videre med emnet.

Nyt fra formanden ved HW
• Der er kommet en invitation fra Odense Valgmenighed om foredrag den 29-10.
Gælder personalet og bestyrelsen.
• HW, SS, GS, AGP og KA har været til møde på Odense Friskole i forbindelse med
friskolernes arrangement ” Åben skole” Her blev orienteret om ideen med ”Åben
skole”
Ådalskolen deltager i arrangementet sammen med Friskolerne i området, den 7.
november i tidsrummet 15.00-21.00. Vi laver en rundvisning af elever, lærer,
forældre. Eleverne laver noget på tavlerne, som fortæller om de enkelte klasser. Der
serveres lidt kaffe og kage.

Nyt fra skolen v/KA-MB
• Brandmyndighederne har krævet at der til de store arrangementer bliver bedre
flugtveje fra salen. KA har indhentet tilbud og valgt den billigste og kønneste.
• I forbindelse med mini SFO der starter i foråret, får vi 85 % at det beløb som Odense
Kommune giver de offentlige skoler.
• Den nye hjemmeside har fået ros.
• KA får den del information fra Friskoleforeningen omkring de nye arbejdstidsregler.
KA og KK deltager i et møde på Højby friskole omkring dette emne.
• Fra d.d. indhentes der kun børneattester en gang årligt. Fremover i august.
• KA er i gang med at lave læreplan for mini SF
• Der er optaget 14 elever til næste skoleår. Der er givet tilsagn for 44 elever for 2009
børnene.

Opfølgning på pers/bestyrelsesmøde ved AGP.
• AGP har samlet kommentarerne fra pers/bestyrelses mødes første halvdel, hvor
opgaven var at evaluere det tidligere arbejde med dobbeltspor/ komme med forslag
til det fremtidige arbejde med dobbeltspor. Materialet danner grundlag for det
fremtidige arbejde med dobbeltspor med 2009 børnene.
• Fra 2. halvdel af mødet, danner det indsamlede materiale grundlag for det videre
arbejde i Evalueringsgruppen.

Nyt fra udvalgene.
• Økonomien ser godt ud. Ligger en lille smule over vores budget på nuværende
tidspunkt.
• Ansættelsesudvalget skal snart i gang med at finde en afløser for Rie

• Vedligeholdelsesudvalget er i gang med at male. Der er lavet 2 arbejdsaftner, som
der desværre ikke har været et ret stort fremmøde til. Det skyldes nok mest at måden
at det blev annonceret på, ikke har været ret synlig. En del har sagt at de ikke har lagt
mærke til det.

Evt.
• Der er igen stjålet cykler. Der er nu stjålet 4 cykler siden sommerferien. Det
undersøges om der er mulighed for at sætte noget overvågning op.
• Under forældremøderne, er der kommet spørgsmål til bestyrelsen omkring
beslutninger om pædagogikken, lærerplaner og undervisningsmaterialer. Disse
punkter er ikke noget der hører underbestyrelsens arbejde, men er noget der hører
under den daglige ledelse

