Referat af møde i bestyrelsen for Ådalskolen,
onsdag den 21. august 2013 kl. 19.00 – 22.30
Deltagere: Karsten Andreasen, Henrik Wenckell, Gertie Sørensen, Anne Grete Pilgaard, Steffen
Schmidt og Jens Kierkegaard, Margit Baisgaard, Jens Mathiesen og Pia B. Berg.
Afbud: Ingen
1. PROTOKOL, HERUNDER GODKENDELSE AF SENESTE REF.
Referatet af seneste bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 blev godkendt og underskrevet.
2. NYT FRA FORMANDEN V/ HW
HW har et ønske om tavler i de små klasser, hvis der er luft til det i budgettet. Nogle udgifter
forsvinder i efteråret, så måske er der luft til nye interaktive tavler i de mindste klasser.
Vedr. grunden bagved undersøges det hos kommunen om der må bygges på "ko marken" og i
givet fald, hvad må der bygges. Det er ikke bygninger vi har interesse i at bygge, men evt. en
multibane eller lign. HW mener, at der ligger nogle papirer på det, så det undersøges. Desuden
ønskes et møde med kommunen, da man ikke kan få et entydigt svar på forespørgslen
omkring bebyggelse. HW finder en tid med kommunen.
3. NYT FRA SKOLEN V/KA & MB
Der er købt møbler til indskolingen, de er købt på auktion og der er købt ca. 80 møbler,
(skamler-stole-borde) i alt 5000 kr. inkl. levering.
Arbejdstilsynet har været på besøg, de var tilfredse, ønsker dog, at lave supplerende
spørgsmål i SFO, dette laves via en rundbordssamtale med medarbejderne i SFO.
Der er købt ny havetraktor, da den gamle ikke kunne mere.
Der er modtaget brev fra nr. 2 hus på Stenløsevej. Beboerne kan høre grene falde ned på
deres tag. Margit undersøger om muligheden for at få en til at fælde, så der ikke falder grene
ned mere. Margit vender tilbage.
4. FORSLAG VEDR. FØRSKOLE-SFO
KA har været til møde i Odense vedr. Før Skole (Forårs SFO). Før modul er for at hjælpe
barnet til at blive klar til skolestart. Ved at starte tidligere gives barnet en god start på
skolelivet. Modulet må ikke være pasning, så der skal være en læreplan, hvor der står, hvad
eleverne skal lære inden skolestart. fx tale en af gangen, række hånden op m.m. Det er
vigtigt, at børnene, som skal starte hos os ikke ender i et tomrum, hvis vi ikke laver før skole.
Man kan ikke blive i børnehaverne efter 1. marts, børnene kan dog komme på den kommunale
skole, men så skal vi passe på, at vi ikke mister dem.
Vi ved ikke, om der gives tilskud til før skole børnene fra kommunen. Pt. er der 3 forskellige
muligheder 1. At vi intet tilskud får. 2. At vi får 71 % i tilskud. 3. At vi får 100 % i tilskud. Det

besluttes d. 3. september 2013, hvad man får i tilskud. Hele før skole projektet starter 1.
marts 2014.
Gennemgang af mulighed for lokale + garderobe til kommende før skole klasse.
Det besluttes, at vi skal tilbyde før skole på skolen.
5. FORSLAG VEDR. DOBBELTSPOR FOR 2009 BØRN
Formålet med dobbeltspor for 2009 børn er, at skaffe flere børn til skolen, så vi kan holde
niveauet mht. antal børn, som vi har på skolen i øjeblikket. Når vores nuværende 7. klasse
bliver 9. klasse, så ved vi ikke hvor mange elever der er tilbage i klasserne. Desuden er der
mange søskende børn på 2009 ventelisten.
De erfaringer vi har fra sidste dobbeltspor skal bruges, både det positive og det negative. Der
drøftes forskelligt mht. dobbeltspor bl.a. placering, personale, økonomi m.m., samt hvilke
fordele og ulemper der er ved dobbeltspor.
Første trin er, at undersøge, hvor mange børn på nuværende venteliste har interesse i at være
på listen endnu. Hvis der er stor interesse, så køres der videre. Alle stemmer for denne
køreplan.
6. FLUGTVEJ I GYMNASTIKSAL
Brandmyndighederne har været ude. Der må være 150 personer i gymnastiksalen, på nær til
morgensang, da må der være flere. Da vi har arrangementer, hvor der er brug for flere pladser
i salen, skal der være en ekstra flugtvej. De ekstra døre vi har i lokalet er ikke nok, der skal
være en ekstra dør. Flugtvejen skal være mod parkeringspladsen. Der indhentes tilbud på at få
lavet ekstra dør mod parkeringspladsen. Når tilbud er indhentet vurderes der hvilket tilbud
man vil bruge og så kan man gå i gang.
7. FORDELING AF DE SIDSTE FORÆLDREMØDER
Fordeling af forældremøder blandt bestyrelsen.
8. NYT FRA UDVALGENE
Økonomi: saldobalancen pr. 30/6-2013, er så tæt som muligt på 50 %. Det ser fornuftig ud og
der er måske mulighed for et lille overskud for 2013.
Kommunikationsudvalg: "Rend mig i traditionerne" bliver overskriften til forældremøderne. Der
skal nye øjne på hverdagen, hvad er vigtigt at holde fast i og er der nogle traditioner, som vi
synes skal være anderledes, samt er der nogle nye traditioner vi vil have tilføjet. Anne Grete
fremsender dagsorden til at tage med i klasserne.
Personale/bestyrelsesmødet i september. Man ønsker behandlet to emner - Førskole +
dobbeltklasse i årgang 2009. Der snakkes om det er dette man ønsker og hvordan det skal
behandles til mødet. Desuden vil KA gerne, at man tager emnet om evaluering af
undervisning, samt elevernes personlige udvikling, hvordan til gode ser vi det på skolen.
Konklusionen blev, at man tager de to emner + elevernes personlige udvikling.

Vedligeholdelsesudvalg: Der er blevet kigget på varmen i indskolingen, det var en ventil, som
hang. Den er nu reguleret, så det skulle være rigtig nu.
Er der behov for en arbejdslørdag eller arbejdsaften? Der er meget udvendig træværk, som
trænger til maling. Udvalget undersøger om der er behov for en sådan dag.
Fundraising: Morten fra udvalget har fået en leverandørliste fra skolen, så han undersøger
mht. sponsor skilte.
Bindeled til elevråd: Der skal snart være valg til elevrådet og det er Mette Marie, som er
lærernes bindeled til elevrådet.
9. EVT.
Der er indhentet tilbud på kopi/printer maskine. Der er sammenlignet med den gamle maskine
og der vurderes hvad der er bedst.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 25. september 2013.
Pia B. Berg, referant.

