
 

 
 
 

ÅDALSKOLEN 
 

SKOLEBESTYRELSEN 
 

Dagsorden 
 

 

 
Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19:00 - 21:00 

   
 

 
 

 

DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

2. Siden sidst 

3. Skiveløbet 

4. Skolebestyrelsen 

5. Økonomi 

6. Strukturdebat 

7. Øget information til forældre, hvis børn er på vej i overbygningen 

8. Marketing 

9. Digital dannelse 

10. Princip for lejrskole 

11. Meddelelser 

12. Evt. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
DAGSORDENSPUNKT 1: Godkendelse og 
underskrift af referat fra sidste møde 
 

 
FREMSAT AF: Fast punkt 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Referatet indstilles til godkendelse 
 
Forventet tidsramme 5 min. (19:00 – 19:05) 
 

 
BESLUTNING:  
 
Referatet blev godkendt. 
 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 2: Siden sidst 
 

 
FREMSAT AF: Lene Bruun 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Jubilæumsugen 
Lejrskoler 
Fælles bestyrelsesmøde med Brårup 
KRAP 
Massekonferencer med læsevejledere 
MUS-samtaler 
Afsked med IM 
Hjemmeundervisning 

 
Forventet tidsramme 10 min. (19.05 – 19.15) 
 

 
BESLUTNING: 
 

- Ådalskolen fik løbet 22.436,60 kr. ind til TEAM Rynkeby skoleløbet. 
- Jubilæumsugen var godt besøgt, og der var stor ros fra forældrene. 
- 5.A. og 5.B. har haft en rigtig god uge på Vester Vandet, hvor Lene nåede at besøge dem. De 

voksne på mellemtrinnet har gennem årene opbygget nogle rigtig gode kontakter deroppe, 
som vores elever nyder godt af. I næste uge skal 2. kl. til Kildeborg, på lejr.  

- Der har været afholdt et godt fælles bestyrelsesmøde med Brårup Skole. 
- På skolen er vi godt i gang med et KRAP forløb, der blev igangsat i forbindelse med skolens 

internat i marts. Hvert af skolen teams får 2 supervisions timer både før og efter 
sommerferien. Der bliver en del-evaluering af dette forløb inden sommerferien. 

- Der er afholdt klassekonference med deltagelse af klasselærere, læsevejleder og skoleleder. 
Der er en fast dagsorden til møderne. 

- Lene er næsten færdig med at afholde MUS-samtaler. Inden afholdelsen af samtalen er der et 
tilbud om at få besøg af hende i sin klasse, et besøg der kan danne grundlag for samtalen. 
Læreren kan bede Lene om at have særlige fokuspunkter ved besøget. Der sluttes af med 
LUS-samtaler med Anne og Niels Ole i juni. 

- Vi har haft en rigtig god afskedsreception for Inge Marie, hvor alle ansatte og nogle tidligere 
skoleledere deltog. 

- Forældrene, til en elev fra 0. kl. som er blevet hjemmeundervist, har besluttet, at barnet skal 
deltage i den almindelige skoledag. Han startede mandag d. 8. maj. 



- Vi har d. 10. maj fået tilsagn om 3 nye elever til skolen efter sommerferien. 
- I forbindelse med ombygningen i Centerklasserne er håndværkerne gået i gang d. 10. maj. 

Krabbeshus vil deltage i et pædagogisk rådsmøde, hvor de vil fortælle om, hvad der vil 
komme til at ske i den kommende tid. 

- Fagfordelingen er næsten færdig. Den er afviklet via forms, hvor alle anonymt er kommet med 
ønsker til, hvad man gerne vil have af fag næste år. Der bliver et par timer i overskud, som vil 
blive brugt til ”nørdetimer”. Det behøves ikke kun at være de højtbegavede, som er mål for 
dette tilbud. Fagfordelingen bliver sendt til gennemsyn hos personalet d. 11. maj. 

- Der var 755 overnattende børn på skolen i forbindelse med Hancock Cup. Der blev bespist ca. 
900 børn. Det giver et rigtig godt liv og omsætning i lokalområdet, når så mange overnatter på 
skolen. Det blev dog konstateret, at der manglede røgalarmer i alle rum, som man heldigvis fik 
skaffet. Det vil koste 50.000 kr. at indkøbe røgalarmer. 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 3: Skiveløbet 

 
FREMSAT AF: Niels Ole 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Hvordan afholdes Skiveløbet i år? Opfølgning på evalueringspunkter fra sidste år. 
Involvering af bestyrelsen på dagen? 
 
 
Forventet tidsramme 15 min. (19.15 – 19.30) 
 

 
BESLUTNING: 

 
• Skive Løbet afholdes altid den anden weekend i september. Selvom der også er aktiviteter om 

lørdagen, vil vi kun være til stede dernede om søndagen, hvor det er løbet, som afvikles. 
 

• Det skal lejes et telt, så vi ligger placeret sammen med de andre deltagere og kan få strøm. 
Sammen med teltet skal der lejes borde og stole. 
 

• Niels Ole sørger for Slushicemaskine og popcornmaskine. 
 

• Vi skal have pølsehorn og pizzasnegle med, som evt. kunne laves i Madkundskab på forhånd. 
 

• Vi vil også gerne involvere børnene mere, og det kunne evt. ske ved en fernisering i teltet. 
 

• Skolebestyrelsen deltager aktivt dernede. Det kommer på mødet i august. 
 

• NO skriver på Aula og Facebook at vi også deltager i 2022. 

 
 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 4: Skolebestyrelsen 
 

 
FREMSAT AF: Ole Faarkrog-Søgaard & Lene 
Bruun 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Der har været afholdt fredsvalg til den kommende skolebestyrelse og det er offentliggjort via 
hjemmesiden. 
 



Centerklasserne er ikke en del af Ådalskolen, og derved er kompleksiteten faldet, samt der har været 
en del afbud i indeværende skoleår. Giver det mening at reducere antal møder for at sikre et højere 
fremmøde? 
 
Brug af Team-møder?  
Mødedatoer fastsættes. 
 
Forventet tidsramme 15 min. (19.30 – 19.45) 
 

 
BESLUTNING: 
 
Der holdes fast i 10 møder, hvoraf det ene er fællesmødet med Brårup. Det forsøges at lægge 
møderne på en fast ugedag. Det kan aftales op til et møde, at det afvikles på TEAMS. Lene laver et 
forslag til mødedatoer. 
 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 5: Økonomi 

 
FREMSAT AF: Lene Bruun 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Gennemgang og tilsyn af økonomi. 
   
Forventet tidsramme 5 min. (19.45 – 19.50) 
 

 
BESLUTNING: 
 
Efter det første kvartal, ligger vi lidt over i forbrug, da feriepenge udbetales og en medarbejder er 
blevet efterreguleret. 
Vi har fået lov til at trække på noget af ØD i regnskabsåret 2022.  
Medarbejdere på KRAP kursus er en udgift, da kurset er dyrt. Men det er en rigtig god investering. 
 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 6: Strukturdebat 

 
FREMSAT AF: Ole Faarkrog-Søgaard 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Orientering. Forældre inddrages efter sommerferien   
Nu flyttes der elever fra Krabbeshus til Ådalskolen 
Alle skoler er en del af strukturdebatten. 
Jette Præstholm og Lene Bruun finder materiale og forventer at lave et fælles høringssvar fra 
lokalområdet. 
 
 
Forventet tidsramme 10 min. (19.50 – 20.00) 
 

 
BESLUTNING: 
 
Forældre inddrages efter sommerferien   



Elever fra Krabbeshus flyttes til Krabbeshus afd. på Ådalskolen efter sommerferien.  
Alle skoler bliver en del af strukturdebatten. 
Jette Præstholm og Lene Bruun aftaler at lave et fælles høringssvar fra lokalområdet. Fra Ådalskolen 
skal vi bl.a. have med, at vi har tilpasset ledelsesområdet og m2. 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 7: Øget information til 
forældre, hvis børn er på vej i overbygningen. 
 

 
FREMSAT AF: Ole Faarkrog-Søgaard 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
På fællesmødet med Brårup, blev der talt om, at Ådalskolen kunne være en medvirkende faktor ift. at 
skabe tryghed og sikkerhed i forbindelse med det at være kommende forældre på Brårup Skole. 
 
Hvordan kan bestyrelsen støtte op om dette? Brochure, tekst, film, etc. 
 
   
Forventet tidsramme 10 min. (20.00 – 20.10) 
 

 
BESLUTNING: 
 
Konklusionen var, at den primære grund er, at man har været coronaramt, og derfor vil 
skolebestyrelsen se tiden an. Lene vil nævne for Brårup, at nogle forældre har tilkendegivet, at de er 
usikre. 
 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 8: Marketing 

 
FREMSAT AF: Ole Faarkrog-Søgaard 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 

- Hvad er status på skoleindskrivningen? Kan vi gøre mere for fortsat at sikre elever i vores 
distrikt vælger Ådalskolen?  

 
Forventet tidsramme 10 min (20.10 – 20.20) 
 

 
BESLUTNING: 
 
Ådalskolen har lavet en grundig undersøgelse af, hvorfor nogle få forældre havde fravalgt skolen næste 
skoleår. På nær et barn på friskolen skyldtes det, at børnene havde søskende på den tilvalgte skole. 
 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 9: Digital dannelse 

 
FREMSAT AF: Lene Bruun 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Vi er nysgerrige på, hvordan et målrettet oplæg kunne se ud. Hvad har I brug for og hvilke temaer skal 
i spil? 



 
Forventet tidsramme 10 min (20.20 – 20.30) 
 

 
BESLUTNING: 
 

• Kan d. 3. mandag i august blive ”digital dannelses dag”? Her kunne klasserne arbejde med 
adfærd på de sociale medier og digitaldannelse, hvor produktet fremlægges senere for 
forældrene.  

• Når der sker noget udenfor skolen, f.eks. på snap i fritiden, rammer det også ind i skoletiden. 

• Der kunne gives et 45 minutters oplæg af folk udefra. Mette Kromann har kontakt til folk fra 
SSP-området. Temaer kunne være:  
-  At tage de ting med ind i skoletiden som sker i fritiden. Man skal kunne gøre det uden at   
   blive anset for at sladre. 
-  Kommunikationen og det hårde sprog ved gaming. Man kommer op i gear, når pulsen stiger   
   ved nogle spil, og sproget kan blive ret hårdt. Det bliver et problem, når det bliver trukket   
   med ind til f.eks. fodbold. Hvordan man forældre bedst støtter sit barn i dette? 
-  Antallet af timer man giver sin børn lov til at sidde ved deres computer, skal ikke være en    
   del af snakken, det skal kun omhandle barnets sprog. 

 
Skolen går i dialog med den, som kommer ud fra SSP. 
 
Forældrene har oplevet, at det har været rigtig godt, at børnene ikke har telefon med på lejr. 
 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 10: Princip for lejrskoler 

 
FREMSAT AF: Ole Faarkrog-Søgaard 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Princip for lejrskoler gennemgås.  
 
Er vedhæftet dagsorden 
 
Forventet tidsramme 15 min (20.30 – 20.45) 
 

 
BESLUTNING: 
 
 
Udsat 
 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 11: Meddelelser 
 

 
FREMSAT AF: Fast punkt 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Medarbejderrepræsentanter:  
                                       Skolebestyrelsens formand: 

                                Skolens ledelse:    
                      
                                Udvalg:  
 



Forventet tidsramme 10 min. (20:45 – 20:55) 
 

 
BESLUTNING:  
 
Medarbejderrepræsentanter: 

• Forældre har givet gode tilbagemeldinger vedr. jubilæumsugen, og medarbejderne oplevede 
at børnene fungerede godt sammen på kryds og tværs. 

• Gårdvagterne oplever, at vi er inde i en rigtig god periode, hvor det fungerer godt på 
legepladsen i frikvartererne. 

 
Skolen ledelse: 

• Vi indgår i et projekt det kommende skoleår: Minimaker. Fokus på science, didaktik m.m. Der 
skal være en rød tråd fra 0-18 år. Anne Hammer er tovholder herfra. Man skal etablere et 
minimaker lab, som understøttes af læringsambassaden. Vi får 50.000 kr. i en startpakke. 
Læringsambassaden vil købe noget hjem, som man vil kunne prøve af ude på skoler og 
daginstitutioner. Målgruppen er 5-9 år i første omgang. For de ansatte bliver der en 
rundvisning og mulighed for at komme i legemode til et socialt arrangement i starten af 
august.  

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 12: Evt. 
 

 
FREMSAT AF: Fast punkt 

Næste mødedato er 21. juni kl. 17.00 på Hereford. 
Grillarrangementet for den kommende 0. kl. og deres forældre bliver tirsdag d. 16. august. Der laves 
aftaler omkring dette arrangement på mødet d. 21. juni. 

 
 
 
 
Ole Faarkrog-Søgaard             Zenia Jacobsen  Lisbeth Sørensen 
 
 
 
 
Maja Carroll             Martin Rahn Fogh  Jesper Ørbæk Kortsen 
 
 
 
 
Lone Korre Dissing           Birgitte Jensen 

     


