Referat af bestyrelsesmøde, Ådalskolen onsdag den 2. april 2014
Dagsorden:
1. Protokol, herunder godkendelse af sidste referat.
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra skolen
4. Gennemgang af forretningsorden
5. Tilsigtet ligestilling i bestyrelsen
6. Status/overvejelser vedr dobbeltspor 2015
7. Valg til udvalgene
8. Opfølgning af møde med Isager ( fundraising )
9. Evt
Tilstede: Karsten Andreasen, Claes Drud, Bo Busk Madsen, Steffen Schmidt, Henrik Wenckel,
Margit Baisgaard, Pia Berg, Per Mørk, Anne Grete Pilgaard.
1. Protokol, herunder godkendelse af sidste referat
Steffen valgt til at styre referentlisten til kommende møder.
2. Nyt fra formanden
Der er tidligere været drøftet køb af jordstykket bag biblioteket. Jorden kan ikke bebygges,
men giver mulighed for at bebygge andre af skolen arealer. Der er rygter om at kommunen
er i gang med at inddrage/ombytte arealer til afgræsning. Der er møde om køb den 6.4. ml.
HW og sælger. Per undersøger hvad kommunen evt. har i gang og kontakter Henrik inden
mødet.
Behovet for en politik for fejring af jubilæum og afsked. Det besluttes at der afholdes
reception v. 25 års jubilæum og afsked efter 25 år. Budget som sidste reception.
Datoer.
Generalforsamling onsdag 18. marts 2015
25. februar 2015
28. januar – personalebestyrelsesmøde kl. 18-21 – Bo afbud
14. januar 2015
26. november – 2014
29. oktober - 2014
24. september - personalebestyrelsesmøde kl. 18-21
3. september – 2014
(20. juni – dimissionsfest )
11. juni – 2014
7. maj – 2014

2. april - 2014
3. Nyt fra skolen
Energirapport er lovpligtig at lave, og den er næsten færdig. Pris ca. 17.000 kr. Rapporten er
ikke kommet endnu. Der er forslag til besparelser, tages op når rapporten kommer.
I SFO en længerevarende sygemelding.
Der er vikarer sat ind – men der er underbemandet, hvilket betyder at en vikar forlænges i
mindre timetal frem til sommerferien.
Kontoret. Rie er stoppet, og Betina er startet.
Der drøftes arbejdstid med lærergruppen.
Der er et stort fravær i lærergruppen pga. sygdom og barsel. Det koster på vikar kontoen.
Undervisningmiljøvurdering. Sundhedsplejerskens rapporter er tilgængelige. Der er en
trivselsundersøgelse netbaseret – og en termometerundersøgelse elevrådet har sat i gang,
som til sammen viser at det ser ok ud, men der er plads til forbedring.
Elevrådet foreslår at der laves et ungdomsmiljø. Lærermødet har bestemt at nedsætte et
ungdomsmiljøudvalg. Det bestyrelsesmedlem der bliver bindeled til elevrådet er medlem af
udvalget.
Der er ca. 60 ansøgninger til barselsvikarer.
Souschefstillingen nedlægges 30.6 – der oprettes viceskolelederstilling pr. 1.8.
4. Gennemgang af forretningsorden.
Pkt. 3 c. I stedet for en fysisk mappe foreslå at lægge link i bestyrelsesmappen på
forældreintra.
3.e Kommunikationsudvalg og kulturudvalg er slået sammen til Kommunikations- og PRudvalg.
Funktionen Bindeled til elevrådet skal med under punktet.
Pkt. 9. Rettes til ”Personale og bestyrelse mødes 2 gange om året for at styrke fællesskabet
og den fælles forståelse. Og emnerne kan f.eks. være pædagogik…..”
Når souschef stillingen ophører, skal der vælges en medarbejderrepræsentant.
Pkt. 10
- samtale påbegyndes i foråret – året før skolestart.
- rettes til 22 elever op til og med 6. klasse. 24 elever fra 7. klasse. Hvis der opstår særlige
situationer, vil dispensation blive drøftet mellem skoleleder og bestyrelse.
Forsikringer – det gennemgås hvad der ligger af forsikringer og hvad de koster.
Karsten retter og sender ud.

5. Tilsigtet ligestilling i bestyrelsen.
Pt. lever bestyrelsen ikke op til fordelingen mellem mænd og kvinder.
Det sættes på som punkt inden næste generalforsamling, hvordan det håndteres at der er
undertal af kvinder. Karstens notat til hjemmesiden er godkendt.
6. Status/overvejelser om dobbeltspor.
Ulempen ved ikke at lave et dobbeltspor:
- skuffelse hos dem der forventede at blive optaget.
- manglende indtægter – og dermed afskedigelse.
Der er nu 30 elever der kan optages, som har været gennem samtaler. Der er 2 der mangler
samtaler. 2 har været til samtale, men endnu ikke sagt ja. Der er 12 på listen, der ikke er
lykkedes at få kontakt til endnu. Måske et personalebarn på vej.
Break-even lavet ud fra 5 klasses niveau og er på 30 elever.
Det besluttes at starte dobbeltspor i 2015 på grundlag af de 30(32) vi nu har tilsagn fra. Der
stiles efter at nå op på 44.
7. Valg til udvalgene.
Indledende orientering om udvalgene.
Økonomiudvalg – Henrik, Per, Steffen.
Ansættelsesudvalg – Bo, Pia, fagperson, souschef (indtil sommerferien), Karsten.
Kommunikation/PR – bl.a. forberedelse af personale-bestyrelsesmøde og opsamling på
forældremøder. – Claes, Anne Grete, Steffen.
Vedligeholdelsesudvalg – Steffen, Claes, (Claus N.)
Bindeled til fundraising – Bo, Claes (Susan Møller)
Bindeled til elevråd – Pia
Hvad er forventningen til udvalgene?
Hvert udvalg nedskriver til næste møde, hvad der er udvalgets opgave og rammer

8. Opfølgning på møde med Isager.
Referat fra mødet med Risager sendes til Bo og Per.
156.000 kr. for at gå i gang. Plus en procentdel for de penge han skaffer. Og Isager skal have
lov at tegne projektet.
Bilaget udsendes og dagsordensættes til næste møde og lægges i bestyrelsesmappen på
ForældreIntra.
9. Evt.
Ref. Anne Grete

