Ådalskolens bestyrelsesmøde den 30. november 2018 kl. 18.00-19.30
Til stede: Per, Martin, Helle, Jakob, Pernille, Marianne, Lone, Bo, Kirsten
Afbud: Henrik

Punkt 1. Vedtagelse af budget 2019
Økonomiudvalget har møde den 29. november, så materialet bliver først udsendt umiddelbart før bestyrelsesmødet.
Budgettet ligner 2018, lavet ud fra forsigtighedsprincippet. Vi havde 233 elever pr 5. sept. 2018 – budgettet er
lavet ud fra 230 elever.
Budgettet er rundsendt i begyndelsen af mødet; hvis man har indvendinger, skal man henvende sig til Per inden
14. december.
Der er budgetteret med 904.000 kroner i overskud – som skal bruges til byggeriet.
Der er budgetteret med indtægter på 17,4 mio. kroner; 2018-tallet er 16,9 mio.
Der er budgetteret med samlede udgifter for 16,5 mio. kroner i 2019; 2018-tallet er 16,4 mio. Der er ikke lagt
aktivitetsudvidelser ind.
Hvis der ikke er indvendinger inden 14. december, er budgettet vedtaget.
Punkt 2. Etablering af børnehave
En indledende drøftelse af muligheder for etablering af "Ådalens Børnehave".
Hvis det ønskes, skal der nedsættes en arbejdsgruppe.
1/3 af alle friskoler har etableret en børnehave, flere er på vej. Friskoleforeningen har en to-do-liste.
Generelt er bestyrelsen positiv – hvis der kan tænkes en god løsning ind i det igangværende; initiativet placeres i
byggeudvalget.
Punkt 3. Status på byggeri
Bo orienterer om byggeprojektets fremdrift.
Claus og Bo har set på det, der kan sættes i gang nu.
Der har været afholdt et møde med digitaliseringseksperten Harald Tokerød om ”fremtidens friskole”. Den
digitale infrastruktur skal tænkes med i byggeriet.
Bydelspuljen er ansøgt.
Byggetilladelsen skal snart søges.
Der kigges på science-bygningen. Samtale med naturfagslærerne inden.
Det overvejes at indlede med udskiftning af badefaciliteterne, men arkitekten skal inddrages først.
Der efterspørges en strategiplan for byggeriet? Henvisning til styringsredskabet Kanban.
Bestyrelsen orienteres 17. januar, personalet medio januar, og så præsenteres planen ellers på
generalforsamlingen.
Punkt 4. Nyt fra ledelsen
Lone orienter om bl.a. 1) SSP-samarbejde og 2) Tilskud til mini-SFO
Jørgen stopper pr. 1. marts 2019.
Tilskud til min-SFO skulle være taget af ifølge medierne, men der er endnu ikke hørt noget fra kommunen.

SSP-samarbejdsudvalgsmøde på RR, også sammen med Kratholm, vi er med i det principielt kommunale
samarbejde.
I dag var der pædagogisk eftermiddag, der er opfølgning på onsdag. Vi ser på de praktisk-musiske fag. Vi har ikke
vores egne fagplaner, men følger Fælles Mål. Der tænkes store og gode og spændende tanker. Hvor vi ender,
vender Lone tilbage til os om.
Rengøringsselskabet er opsagt. Der er kommet et nyt tilbud, der er interessant; delt rengøring, lidt om
morgenen, det meste om eftermiddagen. Ren sal både til BIF og til vores børn.
Punkt 5. Nyt fra personalet
Der er bekymringer om byggeriet og alle planerne. Men mest spænding.
Punkt 6. Pædagogisk dag/Personale-bestyrelsesmøde
Lone orienterer om forslag til fælles dag den 15. marts 2019.
SFO-delen er med på pædagogisk dag, 15 lærere og 5 pædagoger – måske på Dalum kursuscenter. Tema:
Samarbejde og mødestruktur. Fx resten af personalet og bestyrelsen kommer kl. 17 – fælles sjov & ballade,
middag, hyggeligt samvær. Evt. noget sang.
Vedtaget.
Punkt 7. Å-posten
Herunder formandens/bestyrelsens julebrev til forældre.
Å-posten kommer til jul! Men vi er ikke pressede på længden. Det skal være sjovt, fint og relevant. Lone skriver
om forældredeltagelse, Bo om fremtidens skole, Hanne har et digt til sidste års 9. klasse, nogen skriver nok noget
om skolehaven (Kirsten), Mikkels musikskole, Per skriver fra bestyrelsen, måske om læsning for demente. Helle
ønsker listen over 9. klasse, der er gået ud. Deadline 7. december.
Jakob foreslår noget om læsecenteret.
Punkt 8. Eventuelt
Mødet 27. februar flyttes til 26. februar.
Man kommer ikke igennem Ådalskolen som ordblind, uden det bliver opdaget!
Man kan ikke teste børn for ordblindhed før i slutningen af 3. klasse, men man kan screen dem før.
Det vil være en god ide med ekstra møde – jf. Martin.
Punkt 9. HYGGE inkl. spisning

Referent: Marianne

