
 

 
 
 

ÅDALSKOLEN 
 

SKOLEBESTYRELSEN 
 

Dagsorden 
 

 

 
Mandag den 8. august 2022 kl. 19:00 - 21:00 

   
 

 
 

 

DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

2. Velkommen til det nye skoleår 

3. Konstituering 

4. Forventningsafstemning 

5. Økonomi 

6. Grillaften 0.årgang 

7. Skiveløbet 

8. Princip for lejrskoler 

9. Meddelelser 

10. 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: Velkommen til det nye 
skoleår 
 

 
FREMSAT AF: Ole Faarkrog-Søgaard 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer og velkomst til det nye skoleår. 

 
Forventet tidsramme 15 min. (19.05 – 19.20) 
 

 
BESLUTNING: 
 
Der blev taget en runde, hvor alle bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig. 
 
 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 3: Konstituering 

 
FREMSAT AF: Lene Bruun 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Valgt af formand og næstformand: 
 
På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettede medlemmer en af 
forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. Indtil der er valgt en formand, ledes 
det konstituerende møde af den forældrerepræsentant, der længst har været medlem af 
skolebestyrelsen. Står flere i så henseende lige, går den ældre forud for den yngre. Hvis ingen af 
forældrerepræsentanterne har været medlem af skolebestyrelsen tidligere, ledes mødet af den ældste 
af repræsentanterne. 
 
 
Forventet tidsramme 15 min. (19.20 – 19.35) 
 
 



 
BESLUTNING: 

 
Ole berettede om de opgaver, der følger med formandsarbejdet.  

- Han holder formøde og udarbejder dagsorden sammen med Lene.  
- Han deltager i budgetmøder, når kommunen fremlægger budgetforslag.  
- Ole og Lene laver udkast til høringssvar, inden det udarbejdes på skolebestyrelsesmødet.  
- Der bliver også brugt tid på politik. Lige nu er der f.eks. gang i skolestrukturen i Skive 

Kommune.  
 
Zenia fortalte om næstformandsarbejdet. Man er standby for formand og træder til, når formanden 
ikke kan. 
 
Efterfølgende blev Ole Faarkrog-Søgaard genvalgt som formand, og Zenia Jacobsen blev genvalgt 
som næstformand. 
 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 4: 
Forventningsafstemning 
 

 
FREMSAT AF: Formand  

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Der laves i fællesskab forventningsafstemning: 
  

• Mødeledelse 

• Tidsramme 

• Tavshedspligt  

• Årshjul 

• MM. 
 
Forventet tidsramme 30 min. (19.35 – 20.05) 
 

 
BESLUTNING: 
 
Lene og Ole plejer at hjælpes ad med mødeledelsen, bl.a. styring af tid og talerække. Denne 
fremgangsmåde valgte man at fortsætte med. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt, men de må referere, hvad de selv siger på møderne. 
 
Der arbejdes ikke med enkeltsager på møderne. Hvis man får henvendelser fra forældre, f.eks. om 
problemstillinger i en klasse, kan man kontakte Lene om det. Så kan det evt. komme på et 
bestyrelsesmøde, som en overordnet sag.  
 
Årshjul er en styring af de ting, som tages op på møderne i årets løb. Det kan f.eks. være trafikken ved 
Ådalskolen. Der er også faste ting, der hvert år skal behandles på møderne på bestemte tidspunkter. 
Punkter man løbende arbejder med er:  

- Skolens budget, som man skal godkende 
- undervisningsmidler,  
- voksnes deltagelse i undervisningen,  
- skolens virksomhed som kulturcenter,  
- værdier og regelsæt på skolen,  
- forholde sig til relevante politiske forslag,  
- timetal,  



- skolens økonomi,  
- tilsyn med skolens trivselsdel. 

 
Der blev lavet en brainstorm over, hvad der kunne være kommende emner på møderne: 
 

- Trafik – gøre skolens område mere sikkert,  
- brobygning,  
- skole-hjemsamarbejde,  
- markedsføring – branding,  
- Skive Løbet,  
- fest for Dalgasområdet,  
- faglighed (hvordan skolebestyrelsen kan understøtte fagligheden),  
- Antimobbestrategi,  
- forældremøder (monolog eller dialog),  
- elevrådet, trivslen højnes,  
- læsebånd ændres til bevægelsesbånd om morgenen,  
- venskabsklasser på tværs,  
- besøge eller få besøg af ældre mennesker,  
- hvor er vi nu og hvad vil vi, når vi nu ikke har Centerklasserne, 
- trivsel,  
- mobning,  
- forældreinddragelse,  
- åbent hus-åben skole,  
- grundskolen – ny start,  
- fælles bestyrelsesmøde med Krabbeshus,  
- madsalg,  
- trafik, værdier,  
- faglighed (hvilke og hvordan),  
- fastholde skolen som attraktiv arbejdsplads,  
- elevrådet inddrages i trivsel og mobning,  
- sproget,  
- bestyrelsen kan lave et fagligt arrangement (for eksempel åbent hus),  

 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 5: Økonomi 

 
FREMSAT AF: Lene Bruun 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Gennemgang og tilsyn af økonomi. 
   
Forventet tidsramme 5 min. (20.05 – 20.10) 
 

 
BESLUTNING: 
 
Der blev omdelt en økonomirapport, som Lene gennemgik overordnet.  
Vi har 7 børn færre ved skoleårets start sammenlignet med samme tid sidste år.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
DAGSORDENSPUNKT 6: Grillaften 0. årg. 

 
FREMSAT AF: Lene Bruun 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Planlægning af grillaften tirsdag den 16. august, kl. 17.00 – 20.00: 
 

• Invitation 

• Velkomst og præsentation af bestyrelsesmedlemmer 

• Fordeling af opgaver: 

• Mødetid 16.30 (start af grill) 

• Køkken, borde og stole 

• Plan for fordeling af forældre 

• Menukort til grillmaden 
 
Legepatrulje 
 
 
Forventet tidsramme 20 min. (20.10 – 20.30) 
 

 
BESLUTNING: 
 
Invitationen er tilrettet og udleveret til forældrene i dag.  
Velkomst foregår på grøntorvet. Forældrene klargør maden, og der spises på grøntorvet. Samtidig 
tager legepatruljen sig af børn og søskende.  
 
Lisbeth, Abir og Zenia er i køkkenet. Ole ordner borde. Jesper tænder grill op kl. 16.30. Efter maden 
tager legepatruljen sig igen af børn og søskende, mens der fortælles om skolebestyrelsens arbejde. 
Der serveres ingen kaffe.  
 
Der laves nogle kort over, hvad der er i de enkelte retter.  
Der indkøbes pølser i Aldi eller Lidl. 
 

 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 7: Skiveløbet 
 

 
FREMSAT AF: Niels Ole 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
Niels Ole informerer om Skiveløbet. 
   
Forventet tidsramme 10 min. (20.30 – 20.40) 
 

 
BESLUTNING: 
 
Niels Ole fortalte om tilmeldingen til Skive Løbet. Som de andre år betaler Ådalskolen for eleverne, 
mens forældre og søskende selv skal betale. I år kan eleverne også tilmelde sig cykelløb og walk. 
Skolebestyrelsen og elevrådet vil hjælpe med til arrangementet. Vi skal bestille et telt med borde og 
stole på pladsen, og der vil være kaffe, the, popcorn og saft dernede. 
 

 
 
 



 
DAGSORDENSPUNKT 8: Princip for lejrskoler 

 
FREMSAT AF: Formand/Lene Bruun 
 

 
SAGSFREMSTILLING:  
Revidering af princip for lejrskoler. 
 
Princip er vedhæftet 
 
Forventet tidsramme 10 min (20.40 – 20.50) 
 

 
BESLUTNING: 
 
Udsat. 
 
 

 
 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 9: Meddelelser 
 

 
FREMSAT AF: Fast punkt 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Medarbejderrepræsentanter:  
                                       Skolebestyrelsens formand: 

                                Skolens ledelse:    
                      
                                Udvalg:  
 

Forventet tidsramme 10 min. (20:50 – 21:00) 
 

 
BESLUTNING:  
 
Skolebestyrelsen skal fordeles på klasserne. 
0.B. og 2.B: Maja 
0.A. og 1.A, 2.A: Zenia 
3.A. og 3.B: Abir 
4.A. og 4.B: Jesper 
5.A. og 5.B: Abir 
5.B.: Ole 
6.A. og 6.B: Lisbeth. 
 
2. årgang tager på lejr på Kildeborg fra d. 29.-31. august 2022. 
 
På skolens pr-møde i sidste uge, bestemt man på mellemtrinnet og 3. årgang, at man vil indføre et 
mobilhotel. Børnene skal aflevere deres telefon om morgenen, hvorefter den bliver låst inde i løbet af 
dagen. Der vil være aflåste kasser i alle klasser. Den kan dog låses ud, hvis den skal bruges i løbet af 
skoledagen i undervisningen. Begrundelsen er bl.a., at man vil undgå, at der tages uhensigtsmæssige 
billeder og videoer, da skolen desværre har en del eksempler herpå. 
 
D. 23. august vil det være godt, hvis man møder op til skolestrukturdebat i KCS. Kl. 18.30-21.30. 
 
Trafiksituationen ved skolen er blevet forværret på grund af flere børn, forældre og taxaer. Bestyrelsen 
vil finde en uge, hvor de mandag til fredag kl. 7.45-8.00, 2 og 2, går ud og kontakter og guider folk. De 



vil have en t-shirt eller vest på, der viser, man er fra skolebestyrelsen. Ole laver et skriv som sendes 
ud til forældrene på aula, således de på forhånd er adviseret omkring tiltaget. Lene taler  
trafiksikkerhed på forældremøderne. 
Lisbeth laver en virtuel gruppe, hvor de laver aftalerne. 
 

 
 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 10: Evt. 
 

 
FREMSAT AF: Fast punkt 

 
Mandag d. 19.9.22 er der næste bestyrelsesmøde. 
Afbud fra Zenia. 

 

 
 
 
 
Ole Faarkrog-Søgaard             Zenia Jacobsen  Lisbeth Sørensen 
 
 
 
 
Maja Carroll             Jesper Ørbæk Kortsen Abir Azzam 
 
 
 
 
Lone Korre Dissing           Birgitte Jensen 

     


