SKOLEBESTYRELSEN
Fælles møde mellem Brårup og Ådalskolen
Dagsorden

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 17:00 - 19:00
Afholdes i Ådalskolens personalerum

DAGSORDEN:
1. Overgange/klassedannelser
2. Strukturdebat
3. Datoer for arrangementer
4. Evt.

DAGSORDENSPUNKT 1:
Overgange/klassedannelser

FREMSAT AF: Brårup/Ådal

SAGSFREMSTILLING:
Overgange og princip for klassedannelser gennemgås
Bilag er vedhæftet dagsorden
Forventet tidsramme 30 min. (17:00 – 17:30)

BESLUTNING:
Proceduren har fungeret i mange år, men den har ikke været ordentlig nedskrevet. Det er den nu.
Klasserne bliver dannet ud fra princippet: ”Ryst posen”. Det sker ved et møde mellem klasselærerne
fra 6. årgang på Brårup og Ådal. Klasserne bliver offentliggjort samtidig på Brårup og Ådal ultimo juni
måned. I starten af 7. kl. er der en introtur.
Der sker en professionel overlevering i uge 26 på et møde mellem Brårup og Ådal.
Der er næsten hvert år rygter om, at nogle af børnene får lov til at ønske, eller at forældrene har
bestemte ønsker, men det kan ikke lade sig gøre.
Der er ønsker om, at førstegangsforældre får en rundvisning, inden deres barn starter.
Det blev diskuteret, om det var en fordel for børnene, at de fik deres nye klasse at vide før eller efter
sommerferien.
Det vedlagte princip blev vedtaget.

DAGSORDENSPUNKT 2: Strukturdebat

FREMSAT AF: Brårup/Ådal

SAGSFREMSTILLING:
En drøftelse af den igangværende strukturdebat – hvad er aktuelt i vores lokalområde?
Forventet tidsramme 25 min. (17.30 – 17.55)

BESLUTNING:

Ådalskolen har for nylig været gennem en delvis strukturdebat, hvor politikere og direktør
i denne forbindelse var på besøg på skolen.
Begge skolers bestyrelse har det princip, at de kun forholder sig til deres egen situation.
Man har dog en mening om, hvad der skal til for at en skole er bæredygtig, og det mener
man, at begge skoler i distrikt 2 er.
Man bør se på børnenes trivsel og læring, og at skolen er en velfungerende faglig
arbejdsplads, som kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft.
Man besluttede, at Brårup og Ådal laver et fælles skriv i forbindelse med afgivelse af et
høringssvar.

Der serveres smørrebrød og en vand

DAGSORDENSPUNKT 3: Datoer for
arrangementer

FREMSAT AF: Brårup/Ådal

SAGSFREMSTILLING:
En gennemgang af kalender, med opmærksom på de arrangementer, der kan være vigtige at
koordinere. Så vi undgår at elever/forældre dobbeltbookes
Forventet tidsramme 15 min. (18.30 – 18.45)

BESLUTNING:
Brårups miniby falder i år sammen med Ådal City. Problemet er størst, for dem som har børn i
grundskolen på Ådalskolen og børn i overbygningen på Brårup. Også for enkelte ansatte kan det være
et problem. Men det kan være svært at undgå.
Der var forslag om, at en af skolerne en enkelt gang afholder denne skoleuge efter 2 år, og at
skolerne taler sammen om det.
Man kan udveksle kalender for skoleåret på ledelsesniveau skolerne i mellem.

DAGSORDENSPUNKT 4: Eventuelt

SAGSFREMSTILLING:
Forventet tidsramme 15 min. (18.45 – 19.00)

BESLUTNING:

Intet

FREMSAT AF: Brårup/Ådal

