ÅDALSKOLEN
SKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

Mandag den 21. juni 2021 kl. 17:00 - 18:15

DAGSORDEN:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
2. Høringssvar på budget 2022 Kultur- og familieforvaltningen
3. Tilbageblik på skoleåret 2020-21
4. Ansættelsesudvalg
5. Evt.

DAGSORDENSPUNKT 1: Godkendelse og
underskrift af referat fra sidste møde

FREMSAT AF: Fast punkt

SAGSFREMSTILLING:
Referatet indstilles til godkendelse
Forventet tidsramme 5 min. (17:00-17:05)

BESLUTNING: Godkendt

DAGSORDENSPUNKT 2: Høringssvar på budget FREMSAT AF: Lene Bruun
2022 – Kultur- og familieforvaltningen

SAGSFREMSTILLING:
Bestyrelsen skal afgive høringssvar på budget 2022 senest 9.08. På budgetorienteringsmødet den
10.06 blev der orienteret ud fra vedhæftet powerpoint. Der er mange slides.
De vigtigste slides for bestyrelsen, ift at kunne tage stillingen til budgettet, er: 27, 30, 31, 58 og 83.
Forventet tidsramme 30 min. (17.05 – 17.35)

BESLUTNING: Input til høringssvar. Lene samler og sender ind

DAGSORDENSPUNKT 3: Tilbageblik på
skoleåret 2020-21

FREMSAT AF: Ole Faarkrog-Søgaard og Lene
Bruun

SAGSFREMSTILLING:
Ole og Lene laver et tilbageblik på det nuværende skoleår
Forventet tidsramme 20 min. (17:35-17:55)

BESLUTNING: Ole og Lene gav begge et tilbageblik på skoleåret 2020-21, som har været et meget
anderledes skoleår.
Overbygningsønske fra forældre – møde med politikere, gang i Dalgas/byen i baghaven,
brugertilfredshedsundersøgelsen hvor Ådalskolen lå i top, naturen i fokus, erfaringer fra
nedlukning(covid-19), hjemmeundervisning, trivselspolitik (AKT), samarbejde med bestyrelsen i
Brårup, forhal moderniseret, elevrådet, CKL fremtid – tiltag, CKL sammenlægning, økonomi,
facebook, 50 års jubilæum, aktivt MED udvalg, covid-19, selvstændige elever, forskudte pauser,
alternativ tænkning, virtuelle møder, god stemning og godt engagement.

Der blev også set frem mod det kommende skoleår:

Ådalskolen i en ”ny” form, ansætte skoleleder, værdier, fokus på fællesskab og trivsel, struktur debat,
elevrådet fortsat aktiv medspiller, sætte nye pejle mærker (ikke så mange) for bestyrelsen, så vi
kommer i førersædet igen, valg til skolebestyrelsen

DAGSORDENSPUNKT 4: Ansættelsesudvalg

FREMSAT AF: Ole Faarkrog-Søgaard

SAGSFREMSTILLING:
Ved ansættelse af skoleleder skal der være repræsentation af skolebestyrelsen i ansættelsesudvalget.
Forventet tidsramme 10 min. (17.55 – 18.05)

BESLUTNING: Der blev valgt 4 bestyrelsesmedlemmer til ansættelsesudvalget.

DAGSORDENSPUNKT 5: Evt.

FREMSAT AF: Fast punkt

Skolebestyrelsesmøder i det kommende skoleår?
Beslutning: Der er et ønske om afvikling af møder på tirsdage. Forslag til datoer:
17.8: Grillarrangement 0.kl
Møder: 10.8, 21.9, 26.10, 23.11, (14.12 – kun ved behov), 25.1, 1.3, 22.3, 10.5, 21.6

Ole Faarkrog-Søgaard

Jørgen Søndergaard

Zenia Jacobsen

Lisbeth Sørensen

Maja Carroll

Martin Rahn Fogh

Jesper Ørbæk Kortsen

Brian Larsen

Rita Bjerregaard

