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Dagsorden den 23. august 2016
Kl. 19.00 – 22.00
Biblioteket Ådalskolen
Punkt 1. Godkendelse af sidste mødes referat
Der blev talt om hvorvidt personnavne skal optræde i det offentlige referat. Fremover vil vi lægge
oplysninger om personer under det lukkede referat.
Bo havde et par punkter til sidste mødes referat. Bortfaldt pga. forældelse. Indvendinger bør fremover
indmeldes hurtigere.
Punkt 2. Nyt fra formanden
Intet nyt
Punkt 3. Nyt fra skolen
- Herunder nyt om aktivitetsbane
Der kommer tilbud på aktivitetsbane. Der nedsættes et udvalg bestående af Helle og Fundraisingudvalget.
Jens Bo Jensen erstatter Kirsten Post som personalerepræsentant. Velkommen til Jens og tak til Kirsten.
Dispositionsbegrænsningen er opgjort. Vi skal af med 30.000,De politiske vinde vil yderligere medføre et stort fald i tilskud pr. elev over de næste par år. Dette vil
udfordre skolen.
Der tilbydes ekstra lektiehjælp til nogle elever. Det er primært Mette Svenstrup og Sandra, der står for det.
Torvene i gymnastiksal skal skiftes. Det foreslås, at de gamle gemmes til eksempelvis crossfit.
I forhold til elevernes miljøbevidsthed har vi talt om at styrke indsatsen. Det viser sig dog, at dette emne
allerede er ret synligt i dagligdagen for eleverne. Det overvejes hvordan dette også kan synliggøres over for
forældrene.
Det overvejes pt. om eleverne også skal affaldssortere. Logistikken på skolen skal dog kunne følge med.
Rengøring udført af eleverne har også været vendt, men det vurderes, at det vil være vanskeligt at
gennemføre i dagligdagen.
Chris McDonald kommer og holder foredrag. Overskuddet går til eleverne.
Der er fællesmøde for 4 friskoler og Odense Valgmenighed den 29. september
Vi er pt. 235 elever, hvilket er 3 under hvad vi har normeret

Punkt 4. Kommende forældremøder
- Hvem deltager
- Beslutning om orienteringspunkter
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Der er kommet datoer for forældremøderne
29/8 0.A Per deltager
30/8 1.A Helle deltager
31/8 1.B Niels-Chr. Deltager
1/9 9. KlasseNiels-Chr. Deltager
5/9 5. Klasse Bo deltager
7/9 3. Klasse Jesper deltager
8/9 2. Klasse Claes deltager
12/9 4. Klasse Bo deltager
13/9 7. Klasse Jakob deltager
21/9 6. Klasse Helle deltager
27/9 8. Klasse Per deltager
Punkter til bestyrelsesindlæg
Aktivitetsbane
Forældrelørdag
Elevernes ansvar for klassen når den leveres videre

Punkt 5. Beslutning om ferieplan 2017-18
- Bilag (KA) uddeles på mødet
Ferieplanen blev fremlagt for bestyrelsen. Den fremlagte plan godkendes ikke, i stedet ændres
sommerferien lidt og dagene lægges til juleferien. Karsten fremsender ny revideret ferieplan.

Punkt 6. Prøveperiode for nye elever
- Beslutning om indførelse af prøveperiode på 14 dage for nye elever i eksisterende klasser
Punktet blev diskuteret i Bestyrelsen. Følgende punkter var oppe at vende:
Signalværdi
Er der et behov for det set i et historisk perspektiv?
De formelle konsekvenser i forhold til tilskud mv.
Muligheden for at indføre en evalueringssamtale efter 14 dage
Det aftales, at Sisse kommer på næste møde og deler hendes erfaringer inden der træffes beslutning.
Punkt 7. Mini-SFO i foråret 2017
- Beslutning om Ådalskolen ønsker mini-SFO, hvis tilskuddet fra Odense Kommune bortfalder
Konsekvenserne af manglende tilskud til mini-SFO blev diskuteret. Den endelige beslutning i Odense
Kommune er endnu ikke taget. Resultatet af diskussionerne offentliggøres derfor først når Kommunens
beslutning er endelig.

Punkt 8. Arbejdslørdag i september
- Rumklang/akustik i lokaler på stengangen
- Udarbejdelse af opgaveliste
Niels-Christian taler med Claus om at få lavet en liste.
Claes kontakter Steffen for at få de gamle lister.
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Punkt 9. Nyt fra udvalgene
- Personaleudvalget
Intet nyt
- Fundraising
Fundraising arbejder videre med udvikling og udvindelse af skolen med nye lokaler og udendørsfaciliteter.
- Vedligeholdelsesudvalget
Se pkt. 8
- Visionsudvalget
o Strategitræ (bilag)
Træet skal synliggøres så det bliver levende. Visionerne skal udmøntes i strategier og handlinger. Der
lægges op til bred inddragelse af personale, elever og forældre.
o Fremtidig perspektiver ift. udbygning af skolen – mulige samarbejdspartnere
- PR/Kommunikationsudvalget
Kommende personale og bestyrelsesmøde planlægges.
- Økonomiudvalget
Takster for skole og SFO til næste år blev debatteret. Det blev besluttet at taksterne for skolebørn stiger i
henhold til pristalsindekset med ca. 2 %. Takster for SFO forbliver uændret.
Punkt 10. Opfølgning fra sidste møde
- Fremtidig struktur på bestyrelsesmøder – Jesper og Jakob udarbejder oplæg
Punktet udskydes til næste gang og flyttes op på dagsorden.

Punkt 11. Eventuelt
Grillaften i SFO’en. Kan der evt. fremstilles/købes nye borde og bænke?

