ÅDALSKOLEN
SKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

Mandag den 8. november 2021 kl. 19:00 - 21:00

DAGSORDEN:
1. Elevråd
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
3. Siden sidst
4. Økonomi
5. Principper
6. Elevtilgang/markedsføring
7. Skolebestyrelsesvalg
8. Meddelelser
9. Evt.

DAGSORDENSPUNKT 1: Elevråd

FREMSAT AF: Elevråd

SAGSFREMSTILLING:
Elevrådet fortæller om elevrådsarbejdet for skoleåret 2021-22. Der vises en video fra elevrådsdagen
Forventet tidsramme 15 min. (19:00 – 19:15)

BESLUTNING:
Elevrådet startede med at præsentere sig, hvorefter de viste en film, som de lavede på en Kickoff dag.
Elevrådet mødes ca. hver 5. uge, og efter jul tænker man, at 3. kl. skal med i elevrådet, så de kan
starte med at lære elevrådsarbejdet.
Der er kommet elevrådsmapper ud i klasserne, hvor referaterne fra elevrådsmøderne bliver
opbevaret, og i mapperne er der også forslag til trivselslege.
Formand og næstformand har været på elevrådsinternat, hvor man delte ideer og legede med
hinanden.

DAGSORDENSPUNKT 2: Godkendelse og
underskrift af referat fra sidste møde

FREMSAT AF: Fast punkt

SAGSFREMSTILLING:
Referatet indstilles til godkendelse
Forventet tidsramme 5 min. (19:15 – 19:20)

BESLUTNING:
Referatet godkendt.

DAGSORDENSPUNKT 3: Siden sidst

FREMSAT AF: Lene Bruun

SAGSFREMSTILLING:
•
•
•
•
•
•
•

Skolernes motionsløb
Video fra Skive løbet
Status på sammenlægning, fælles aktiviteter/traditioner
Skolefoto
Trivselsforløb 5. årgang
Musikdag/aften
Morgensamling

Forventet tidsramme 20 min. (19.20 – 19.40)

BESLUTNING:
-

Skolernes motionsløb.

-

-

-

Alle elever og lærere blev i lokalområdet, hvor de løb og lavede andre aktiviteter.
Der blev vist en kort film fra skolens deltagelse i Skive Løbet.
I forbindelse med sammenlægningen af Centerklasserne og Krabbeshus, overgår
personaledelen og økonomien til Krabbeshus pr. 31.12.21. Der må ikke ændres i de ansattes
løn inden denne dato.
Teknisk Serviceleders opgaver er uforandrede.
Lokalernes drift og vedligeholdelse påhviler også Ådalskolen fremadrettet. Centerklasserne
overfører et beløb om året til den fælles drift. Store renoveringer kommer ikke ind under det.
Rengøringsniveauet i Centerklasserne kan ikke ændres, og det kan fordelingen af lokaler
mellem afdelingerne heller ikke. Aftalerne mellem Ådalskolen og Krabbeshus tages op til
revision i oktober 2022. Opsparet ØD fordeles mellem Ådalskolen og Krabbeshus i forholdet
2:1.
Ådalskolen er klar til at lave et samarbejde med Centerklasserne om nogle af traditionerne på
skolen, f.eks. morgensamling og Ådal City.
Der er sat trivselsforløb i gang på 5. årgang. Der er positive tilbagemelding fra forældrene.
Der har været musikdag i KCS, hvor 6. kl. deltog mandag og 5. kl. om tirsdagen. Det var en
rigtig god oplevelse, og der var enormt gang i den.

DAGSORDENSPUNKT 4: Økonomi

FREMSAT AF: Lene Bruun

SAGSFREMSTILLING:
Gennemgang og tilsyn af økonomi.
Forventet tidsramme 5 min. (19.40 – 19.45)

BESLUTNING:
Der er sendt en økonomirapport ud til bestyrelsen. Vores forbrug ligger samlet set på godt 78%. Vi har
ikke kunnet bruge så meget i fritidsdelen på grund af Corona. Der er desuden udvist tilbageholdenhed
med økonomien, da man ikke har vidst, hvad sammenlægningen ville få af betydning for økonomien.
Der er afsat økonomi til, at nogle årgange kommer på ture f.eks. til den gamle by i Aarhus. Vi er også i
gang med at renovere flere lokaler.
Der har været flere langtidssygemeldinger.

DAGSORDENSPUNKT 5: Principper

FREMSAT AF: Ole Faarkrog-Søgaard

SAGSFREMSTILLING:
Gennemgang og justering af principper for sponsorering
Princip er vedhæftet dagsorden
Forventet tidsramme 15 min. (19.45 – 20.00)

BESLUTNING:
I forbindelse med ”Gennemgang og justering af principper for sponsorering”, fik vi en snak om, hvad
man skulle gøre i forbindelse med, at man som ansat fik en gave. Vi nåede frem til, at
”taknemmelighedsgaver” er ok, hvis man som modtager, ikke føler, at man skylder noget efter
modtagelsen.
Principper for sponsorering blev vedtaget med følgende tilføjelse:

”Hvis en ansat modtager en gave, orienteres skolelederen, dog undtages gaver fra en klasse.”

Kaffe - Jørgen og Rita kommer forbi

DAGSORDENSPUNKT 6: Elevtilgang/
markedsføring

FREMSAT AF: Ole Faarkrog-Søgaard

SAGSFREMSTILLING:
Hvordan gør vi skolen attraktiv for nye/kommende forældre/elever? En drøftelse af eventuelle tiltag.
Forventet tidsramme 15 min. (20.20 – 20.35)

BESLUTNING:
Hvad gør vi for at tiltrække nye elever?
- Til åbent hus på onsdag reducerer ledelsen i vores oplæg. Vi vil fortælle generelt om
undervisning og SFO og viser en video. Derefter vises forældrene rundt i 3 hold. I
børnehaveklassen fortæller Victoria, Birgitte og Conny om arbejdet i 0. kl.
Ovennævnte sker på baggrund af erfaringer fra forældremøder i coronatiden.
- Vi vil til at lave lidt film på vores Facebookside, når vi har helt styr på GDPR-reglerne.
- Vi vil undersøge muligheden for, at der kan vises videoer fra skolen til forældremøder i
lokalområdets daginstitutioner.
- Vi kan invitere til aktivitetsdag på Ådalskolen, hvor elevrådet og legepatruljen indgår med
forskellige aktiviteter. Evt. kan man få en Ådal T-shirt med hjem.
- Vi kan have en infofolder liggende på vores hjemmeside og Facebookside.
- Vi kan lave en video, hvor forældre interviewes om de gode historier på skolen, og disse
historier kan løbende lægges ud.
- Ole har lavet en plan for, hvad der skal ligges ud på Facebooksiden, og hvornår det skal ske.
- Skolen kan ligge noget af det ud, som der sendes ind.
- Kan der laves en julekalender, hvor der lægges en ting ud hver dag?
- Man kan filme sig selv og sende det til Lene, som sørger for, at det sendes ud. Det skal filmes
lodret. Det kan omhandle, hvordan det er at have børn på skolen. Man kan komme med en
masse ideer.
Det skal være klar til skolebestyrelsesmødet i januar 2022.

DAGSORDENSPUNKT 7: Skolebestyrelsesvalg

SAGSFREMSTILLING:
Tidsplan for skolebestyrelsesvalg fremlægges.
Forventet tidsramme 10 min. (20.35 – 20.45)

BESLUTNING:
Punktet udsat.

FREMSAT AF: Lene Bruun

DAGSORDENSPUNKT 8: Meddelelser

FREMSAT AF: Fast punkt

SAGSFREMSTILLING:
1. medarbejderrepræsentant:
Skolebestyrelsens formand:
Skolens ledelse: Stillingsopslag
Udvalg:
Forventet tidsramme 10 min. (20:45 – 20:55)

BESLUTNING:
-

-

-

Medarbejderrepræsentant: Skal der være to medarbejderrepræsentanter med til
bestyrelsesmøderne? Det vil blive undersøgt.
Skolebestyrelsens formand: Der skal bygges nede i Åparken. I den forbindelse blev der
snakket om skolevejen. Lene og Ole har været nede og se på trafikforholdene ud for
Bilstrupparken. Vi afventer Teknisk Forvaltnings vurdering af Trafiksikkerheden. Vi vil desuden
se på trafiksikkerheden generelt omkring Ådalskolen. Det skal på som et punkt på et
kommende møde.
Skolens ledelse: Skolesekretær går på efterløn d. 1.3.2022. Der vil blive opslået en
kombinationsstilling, som vil indeholde 50% sekretærstilling og en 50% administrativ leder.
Ole og Zenia skal repræsentere skolebestyrelsen i ansættelsesudvalget. Det kommer med på
MED-møde på torsdag.
Lærer går på efterløn pr. 1. januar 2022.
Der er 7 ansatte på nedsat tid, som kan melde tilbage, at de vil på fuld tid igen. Det svarer til
en heltidsstilling.

DAGSORDENSPUNKT 9: Evt.

FREMSAT AF: Fast punkt

Næste bestyrelsesmøde er d. 14.12.21. Hvis der ikke kommer uopsættelige sager, vil det blive aflyst.
Der afholdes ikke bestyrelsesmøde i december.
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