ÅDALSKOLEN
SKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

TORSDAG DEN 24. september 2020 KL. 19:00-21:00
på lærerværelset

DAGSORDEN:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
2. Besøg af elevrådsrepræsentanter
3. Opfølgning fra sidst
4. Naturen i fokus
5. CKL fremtid
6. Høring - Fælles frivillighedspolitik
7. Facebook status
8. Meddelelser
fra 1. medarbejderrepræsentant
2. medarbejderrepræsentant
Skolebestyrelsens formand
Skolens ledelse
Udvalg
9. Evt.
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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: Referat godkendt

DAGSORDENSPUNKT 2: Besøg af
elevrådsrepræsentanter

FREMSAT AF: Lene Bruun

SAGSFREMSTILLING:
Elevrådsrepræsentanter fortæller om deres oplevelser med og holdning til:
• Covid-19 håndtering
• Naturen i fokus
• Status fra elevrådsarbejdet/årshjul

Forventet tidsramme 20 min. (19:05-19:25)

BESLUTNING: Elevrådet fremlagde deres oplevelser:
• Covid-19: hjemmeundervisning fungerede godt. Både fordele og ulemper ved afstand og
holde sig til egen klasse. Savner lidt det store fællesskab.
• Naturen: mere ude, giver et fællesskab, bedre kondition, samarbejde, godt med fag udenfor
• Årshjul: Ønske om maddyst, madbod, vil gerne være mere sammen når det er muligt igen.

DAGSORDENSPUNKT 3: Opfølgning fra sidste
møde

FREMSAT AF: Fast punkt

SAGSFREMSTILLING: Status på diverse: Jubilæum, socialt arrangement i personalegruppen, VIA
sprogforløb, SFO aktiviteter.

Forventet tidsramme 10 min. (19:25-19:35)

BESLUTNING:
• Jubilæum udskudt til uge 20, vil lave noget internt på skolen og evt dele via digitale medier.
• Socialt arr. i personalegruppen udskudt til 27.5 – World of adventure afholder det her på
skolen og består af droneflyvning, VR briller og madlavning. Fokus på samarbejde og
kommunikation.
• VIA sprogforløb – den 5.11 på pædagogisk aften, DSA vejledere får en rolle heri.
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•
•

Morgensamling starter efter efterårsferien, laves via skoletube med stor fokus omkring
elevinddragelse og klasser, der har morgensamling på skift.
SFO aktiviteter. Covid-19 situationen gør, at forskellige ture er udskudt. En snak om hvilke ting
der kan gennemføres nu. Et forslag om at holde det lokalt, undgå ture til bowling, baboon mm.
Tillid til at man kan vurdere det. Et ønske om rød tråd i UV/fritid ift ture ud af huset og
signalværdien i dem.

DAGSORDENSPUNKT 4: Naturen i fokus

FREMSAT AF: Lene Bruun/ Birgitte Høgh/ Rita
Bjerregaard

SAGSFREMSTILLING:
Efter ønske fra bestyrelsen har grundskolen og centerklassen været undersøgende på skolens måde
at arbejde med og i naturen med baggrund i covid-tiden. Hvilke erfaringer har vi gjort os? Hvad tager vi
med videre?
Forventet tidsramme 20 min. (19:35-19:55)

BESLUTNING: Medarbejdere fremlagde erfaringer fra personalegruppen.
Grundskolen: positivt med fokus på de sociale relationer, nysgerrigheden, markant færre konflikter
CKL: Faste rutiner hver dag gav ro for alle. Har fortsat den faste gåtur, lidt sænket konfliktniveau.
Børnene oplevede det positivt at være ude.
Opmærksomhedspunkter:
• Kan skemaer og rammer brydes op, alternative uger?
• Se nye muligheder i eksisterende rammer
• Fagligheden?
• Er brug af naturen årstidsbestemt?
Tydelighed omkring børnenes læring i naturen ønskes, så både børn og forældre er informeret om det
faglige indhold.

DAGSORDENSPUNKT 5: CKL fremtid

FREMSAT AF: Lene Bruun/ Anne Nørgaard/ Rita
Bjerregaard

SAGSFREMSTILLING:
Centerklassen bliver udfordret på antal elever, da afdelingen står til at miste 9 afgangselever over de
næste 2 år. Derfor er det med stor relevans, at bestyrelsen sætter spot på, hvordan vi kan sikre
centerklassens fremtidige eksistens og fortsat kvalitet i tilbuddet. Medarbejdere fra centerklassen laver
et oplæg, med udgangspunkt i bestyrelsens spørgsmål formuleret på sidste møde, og herefter drøftes
mulige tiltag.
Forventet tidsramme 45 min. (19:55-20:40)

BESLUTNING: Rita fremlagde fra personalegruppen:
Udfordringer ved lavere elevtal – både for børn og personale, gode rammer, fastholde fagligheden,
matche elever på samme niveau, hvad kom der ud af besøg i CKL?, visitationen – er kendskabet til

3

CKL tilstede hos psykologer?, sammenlægning med andre specialtilbud, fritidstilbud for børn, der ikke
har skoletilbud her - forældreønske.
Forslag på mødet om følgende indsatssteder:
• Forældreperspektivet, de gode historier, video, liste andre forældre kan kontakte og høre
mere om Centerklassen
• Facebook
• Hjemmesiden
• Elektronisk materiale til rette personer (PPR) og forældre
Konkrete aftaler:
Zenia vil gerne hjælpe med layout
Personalet laver indhold til hjemmeside/folder
Birgitte (forælder) laver et skriv som forælder og sender
LV kontakter vores psykolog og får input/gode ideer

DAGSORDENSPUNKT 6: Høring – Fælles
frivillighedspolitik

FREMSAT AF: Lene Bruun

SAGSFREMSTILLING:
Udkastet til fælles frivillighedspolitik 2020-2024 sendes i høring hos lokal-MED og bestyrelser med
høringsfrist den 22. oktober 2020.
Bemærk at der ikke er nogle høringsspørgsmål.
Forventet tidsramme 10 min. (20:40-20:50)

BESLUTNING: Fordele og ulemper blev drøftet. Vigtigt det ikke er i den faglige undervisning eller
erstatter andres arbejde/opgaver.
Lene samler input og sender det ind

DAGSORDENSPUNKT 7: Facebook status

FREMSAT AF: Lene Bruun

SAGSFREMSTILLING:
Evaluering af fordele og ulemper ved skolen facebook side.
Forventet tidsramme 5 min. (20:50-20:55)

BESLUTNING: Udsættes til næste møde

DAGSORDENSPUNKT 12: Meddelelser

FREMSAT AF: Fast punkt
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SAGSFREMSTILLING:
1. medarbejderrepræsentant:
2. medarbejderrepræsentant
Skolebestyrelsens formand
Skolens ledelse:
Udvalg:
Forventet tidsramme 20 min. (20:55-21:00)

BESLUTNING:
Medarbejder
• Grundskolen: Krible, krable, tale ordentligt, trivsel, ro i timerne, elevinddragelse
morgensamling, besøg af fritidsmentor, udeskole omkring tysk laves med lærerstuderende.
• CKL: skole-hjem-samtaler, faldende elevtal fylder for personalet, emne om hvad kan spises i
naturen
Formand:
• Har drøftet strukturdebat med Jens Kvist.
Ledelse:
• Gry har opsagt sin stilling, og vi kigger internt efter en løsning
• Der indkaldes til møde blandt forældrerødder omkring overbygning
• Legepladsen sættes i værk - står pt ved TBS – anlæg laves af professionelle fagfolk
• Stresskursus for MED udvalg – følges op på internat for personalet
• Der kommer 6 lærerstuderende

DAGSORDENSPUNKT 13: Evt.

FREMSAT AF: Fast punkt

Næste møde er mandag den 26. oktober.

Ole Faarkrog-Søgaard

Jørgen Søndergaard

Zenia Jacobsen

Lisbeth Sørensen

Maja Carroll

Martin Rahn Fogh

Jesper Ørbæk Kortsen

Birgitte Høgh

Rita Bjerregaard
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