Ådalskolen (Fangel Friskole)
Referat af bestyrelsesmøde online 21. januar 2021 kl. 19 - 21
Deltagere: Per Mørk (PM), Martin Fog Larsen (ML), Henrik Bornebusch (HB), Jacob Steenman
Hansen (JSH), Steffen Holbech (SH), Kasper Jensen (KJ)(referent), Lone Binzer (LB), Bo Busk (BB),
Mette Svendstrup (MS)
Afbud/fravær: Marianne Rasmussen (MR)
Referat:
1. Godkendelse af referat:
● Referat fra 021220: Godkendt
● Referat fra 141220 (online): Godkendt

2. Status på åbne aktiviteter
● Plan for skolens varetagelse af lejrskoleopkrævning
Oplæg fra LB med differentieret betaling, stigende med klassetrin. Evt. overskud ved
skoleforløbets afslutning kan enten tilbageføres eller bruges i.f.m. lejrskole eller
afslutningsfest. Bestyrelsen tilslutter sig oplægget, og LB og KJ laver en gennemregnet
model for implementering allerede fra år 1 (efter sommerferien 2021). Præsentation
forventes ved generalforsamling 2021.
3. Orientering
● Skoleleder (herunder coronasituationens indvirkning på undervisning og trivsel)
o Samme model for undervisning som før jul. 3. og 4. klasse er begyndt af
onlinemøder for at bevare kontakten.
o I de store klasser undervises online i dobbeltlektioner, men ikke i enkeltlektioner.
o Nødpasning i SFO, 6 -10 elever dagligt.
o Skolen har særligt tilbud til elever med særlige udfordringer socialt eller fagligt,
som har svært ved at arbejde hjemmefra (Ådalsklassen). Udvælges af LB efter
henvendelse fra lærere/forældre.
o Alle er bedt om at have fokus på ordblinde elever, eller elever med andre
udfordringer i hjemsendelsperioden. Ved bekymring kontaktes LB.
o I begrænset omfang har forældre kunnet hente materialer til
hjemmeundervisningen, herunder Chromebook.
o Lærere underviser hjemmefra med de udfordringer og forskelligheder det giver i
forhold til hjemlig forhold (hjemmeværende børn m.m.)
o Praktisk afdeling bruger en del af tiden på vedligeholdelsesopgaver, som kan gøres
nu hvor en del af skolen står tom.
o Rikke og Betina arbejder forskudt eller hver sit sted på skolen.
o LB foreslår at emneuger og andre arrangementer frem mod sommerferien aflyses,
således at tiden bruges på den skemalagte undervisning når skolen igen er åben,
Dog vil man søge at gennemføre lejrskolerne.

o SH: Forslag om trivselssamtaler lærer/elev under hjemsendelsen (online) for at
spotte dårlig trivsel.
o PM og KJ: Fokus på faglighed i hjemmeundervisningen, også gerne online i
enkelttimer, evt. for evaluering af opgaver, eller oplæg til videre forløb.
o JSH: Fokus på forløbet når skolen åbner igen, så eleverne ikke stresses unødigt af
læringsræs, som reaktion på nedlukningen.
o ML: Svær balance mellem hensynet til lærernes udfordringer, og elevernes
forventning om undervisning. Som skole må vi have udstrakt fokus på eleverne.
o MS: Online undervisning kan være svær at gennemføre i de sene timer, da tiden
online er mere krævende end i klasselokalet. Nødvendigt at tage hensyn til
lærernes hjemlige forhold og muligheder – f.eks. materialekrav ved praktiske fag.
o LB og BB fulgte op på kommentarerne.
● Medarbejderrepræsentant
o Onlineundervisning fylder mentalt meget hos lærerne, og mange har kontakt
indbyrdes for ideudveksling m.m., samt kontakt med LB og BB for at få det til at
fungere bedst muligt for både kolleger og elever.
● Formand
o Afslutning af elevklage vedr. mobning. Klagen er afvist den særlige klageinstans
vedr. mobning. Som bestyrelse får vi dog kritik for, ikke tidligere at have
klagevejledt familien i forhold til klageinstansen. LB og BB følger op med et oplæg
til hvordan vi fremover kan agere, ud fra den vejledning der ligger i svaret fra
klageinstansen.

4. Planlægning af generalforsamling
● skal generalforsamlingen udsættes eller være virtuel?
o Der er enighed om at udsætte generalforsamlingen til slutningen af maj/starten af
juni. PM og LB finder en dato. Ved behov for ekstraordinær generalforsamling af
hensyn til byggeri, må denne indkaldes online.
5. Status fra udvalg
● Ansættelsesudvalget: Tenna har sagt sin stilling op. LB arbejder på en løsning der også
rækker ind i næste skoleår. Der ansættes en vikar til hjælp i mini-SFO frem mod
sommerferien.
● Kommunikationsudvalget: Intet ud over det der fremgår af dagsordenen
● Byggeri: Møderækker med NJ-gruppen og banken med trimning af både byggeri, priser og
lånemuligheder. NJ-gruppen foreslår at sætte byggeriet i udbud, for at afprøve
prisniveauet.
● Fundraising: Nyt udvalg med KJ som indpisker sammen med BB. Skal optimere hele
ansøgnigsarbejdet med lidt flere kræfter – bl.a. fra forældre – og gennemgå fondsmarkedet
for muligheder hos de mindre fonde, samt ved private (mulige) donorer.
6. Indkomne punkter

● Etablering af forældrenetværk for ordblinde elever – oplæg v/Lone og Mette S.
o MS vil gerne prioritere netværket for eleverne først, og så senere koble forældrene
på. Ud fra læsestrategien laves pjecer til indskoling/mellemtrin og udskoling. Fokus
på indbyrdes undervisning og information mellem elever om ordblindhed.
● Fast pc fra 5. klasse. På nuværende tidspunkt er det først et krav at elever fra 6.
klasse
har egen pc. Skal det indføres fra 5 klasse?
o Bestyrelsen er enige om at vi indfører krav om egen PC fra starten af 5. klasse, med
start efter sommerferien 2021. Begrundelsen er, at det understøtter vores
digitaliseringsstrategi, og der er et undervisningsmæssigt sigte.
● Aflysning af personale/bestyrelsesmødet i januar
o Mødet udsættes til det igen bliver muligt at samles. LB vil gerne bevare muligheden
for pædagogisk dag, således at den gennemføres under en eller anden form den
13/3 hvis skolen fortsat er i ”hjemmeundervisnings-mode”, men aflyses hvis skolen
er åben på normale vilkår. Den endelige beslutning tages i sidste øjeblik.
● Investeringer i skærme
o Pågår fortsat et arbejde med at analysere behovet for nye skærmløsninger til
undervisning, men der er tidligere bevilget penge udfra sidste års overskud, og
forventning om samme i 2021.
● Bestyrelsesforsikring. Er der behov for en særskilt bestyrelsesforsikring v/Henrik
o Skolen har tilsyneladende en dækkende forsikring ( ifølge Friskoleforeningen), hvor
bestyrelsen ikke hæfter personligt f.eks. i forbindelse med byggeri og andre store
(fornuftige) beslutninger, men HB læser policen grundigt igennem, og melder
endeligt tilbage.
7. Hvad skal kommunikeres ud?
● Netværk for ordblinde
● PC fra 5. klasse
● Udsættelse af generalforsamling
● Opfølgning på Corona- hjemmeundervisning
8. Eventuelt
● LB orienterede om et lukket punkt

