Referat af møde i bestyrelsen for Ådalskolen
den 28. september 2011 kl. 19.30 – 22.00
Deltagere:

Pia Bøg Madsen, Morten la Cour Pedersen, Jens Mathiesen, Jacob Pilgaard, Jens Kierkegaard,
Margit Baisgaard og Ole Olsen.

Afbud:

Gertie Sørensen og Henrik Wenckell.

Referent:

Jens Kierkegaard, 11. oktober 2011.

1. GODKENDELSE AF REFERAT
Referatet af bestyrelsesmødet den 17. august 2011 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.

2. NYT FRA FORMANDEN
Bestyrelsen evaluerede mødet den 21. september 2011 mellem personalet og bestyrelsen, hvor udkastet til
et nyt værdigrundlag for Ådalskolen var på dagsordenen. Det havde været et godt møde med meget aktiv
deltagelse. Bestyrelsen drøftede bl.a. begrebet ”attraktiv” i visionen, og om Fadervor fortsat skal være en
fast del af morgensamlingen. Det blev aftalt, at arbejdsgruppen (bestående af Pia, Morten og Henrik) skal
mødes igen, og så tages punktet atter op på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmedlemmernes notater fra
mødet med bestyrelsen skal sendes til arbejdsgruppen.
Bestyrelsen evaluerede deltagelsen i årets forældremøder. Bestyrelsesmedlemmerne havde bl.a. orienteret
om det kommende værdigrundlag, om bestyrelsens fokus på it-udviklingen, om samarbejdet mellem skole
og forældre/hjem og om den kommende konsekvenspolitik. I 9. klasse havde der været lidt snak om
karakterer, som nogle ønsker indført tidligere end i 9. klasse. Formålet med deltagelsen i forældremøderne
er ikke kun at orientere om bestyrelsens aktiviteter. Formålet er mindst lige så meget at høre, hvad der
rører sig i de enkelte klasser og at få forældrene til at have indtrykket af, at bestyrelsen er til for
forældrene. Der mangler endnu et par forældremøder.

3. NYT FRA SKOLEN
Ole orienterede om følgende:








Valgmødet den 7. september, hvor der havde deltaget seks kandidater, heriblandt fire
folketingsmedlemmer. Henrik var ordstyrer.
Skoleudflugten den 28. august.
Arrangement i børnehaveklassen, hvor der var fremstillet æblesaft sammen med nogle
bedsteforældre.
Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med personalet i SFO.
Overvejelser om differentieret betaling for at gå i SFO om eftermiddagen.
Fjernelsen af søskende-moderationen i de frie skolers SFO-er. Det er aftalt mellem de frie skoler, at
det skal meldes til Børne- og Ungeudvalget i Odense Kommune, hvis fjernelsen medfører ændret
adfærd blandt forældrene.
Starten for de nye elever på skolen.
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Samtaler med familier som ønsker at starte på skolen. En familie havde været utilfreds med
proceduren.
Medarbejderne er på en del kurser.
Der var 227 elever på Ådalskolen på skæringsdatoen for indberetning til Undervisningsministeriet
den 5. september.
Personalets møde på friskolen i Nr. Broby om anvendelsen af smartboards. Det er derudover aftalt,
at personalet skal mødes med et firma, der har konsulenter, som kan fortælle, hvordan
smartboards skal implementeres og bruges i praksis.

4. NYT FRA UDVALGENE
Økonomiudvalget
Der blev aftalt møde i Økonomiudvalget fredag den 7. oktober 2011 kl. 8.15.
Ansættelsesudvalget
Intet nyt.
Kulturudvalget
Intet nyt.
Kommunikationsudvalget
Intet nyt.
Vedligeholdelsesudvalget
Der har været afholdt to arbejds-eftermiddage i september med 7-8 forældre pr. gang. Det har fungeret
fint, og der er blevet arbejdet godt, bl.a. med støbning af fundament til de to nye motions-/lege-redskaber,
som er købt for midler skaffet ved sponsorløbet sidste efterår.
Bindeled til elevrådet
Intet nyt.
Værdigrundlag
Se ovenfor i forbindelse med punkt 2.

5. EVENTUELT
Næste møde holdes onsdag den 9. november 2011 kl. 19.30.

Jens Kierkegaard
Referent
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