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ÅDALSKOLEN 
 

SKOLEBESTYRELSEN 
 

Dagsorden 
 

 

 
MANDAG DEN 16. MARTS 2020 KL.  19:00-21:00 

  Videokonference på TEAMS 

 

 
 

 

DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 
 

2. Opfølgning fra sidste møde 
 

3. Økonomi/fravær 
 

4. Nationale test 
 

5. 50 års jubilæum på Dalgas Alle 
 

6. Skoleåret 2020/2021 
 

7. Henvendelse fra forældregruppe 
 

8. Meddelelser 
 

                    fra   1. medarbejderrepræsentant 
                                  2. medarbejderrepræsentant 
                                  Skolebestyrelsens formand 
                                  Skolens ledelse 
                                  Udvalg 

 
9. Evt. 
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DAGSORDENSPUNKT 1: Godkendelse og un-
derskrift 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: Opfølgning fra sidste 
møde 
 

 
FREMSAT AF: Fast punkt 

 
SAGSFREMSTILLING: Status, herunder valg til skolebestyrelsen, møde i ”Et løft til Dalgas” og aktua-
litet i forhold til COVID-19 forebyggelse. 
 
Forventet tidsramme 10 min. (19:05-19:15) 
 

 
BESLUTNING:  
 

• I tirsdags blev der afholdt orientering- og valgmøde om skolebestyrelsesvalget med et beske-
dent fremmøde. Der blev udarbejdet en prioriteret valgliste, som er sendt ud til alle forældrene 
via Aula. Hvis der ikke kommer indsigelser til listen, og hvis der ikke opstilles andre lister, vil 
følgende personer være valgt: Maja Carroll (nyvalgt), Jørgen Søndergaard (Centerklasserne - 
genvalg), Zenia Jacobsen (genvalg) og Lisbeth Sørensen (genvalg). 

 

• Jakob har været til et møde vedrørende ”Et løft til Dalgas”, hvor der denne gang deltog 2 med-
arbejdere fra Teknisk Forvaltning. Jakob havde to ting med til mødet, som vil være i skolens 
interesse af få lavet for at trafiksikre skolevejen: 

 
- Sikring af fodgængerfeltet ved Skyttevej, så der laves et bump i krydset. 
- Fodgængerfeltet ved Jægervej vil blive bedre markeret. 

 
Desuden vil man undersøge, om man kan renovere endnu en sti mellem 2 af vængerne, så 
flisebelægningen skiftes ud med asfalt. Det er allerede sket på stien mellem Ahornvænget og 
Bøgevænget. Der vil også blive kigget på trafikdæmpning med ny vejbeplantning på Dalgas 
Alle. 

 

• Aktualitet vedr. COVID-19. 
  

o Torsdag gik man i gang med at lukke skolen ned, på grund af regeringens udmelding 
onsdag aften. Ved skoledagens start torsdag var der mødt 31 børn op, et tal som blev 
bragt ned til 15 børn i løbet af nogle timer. Ledelsen holdt torsdag  formiddag møde 
med skolens personalet, hvorefter der blev udarbejdet et nødberedskab for både 
Grundskolen og Centerklasserne for uge 12 og 13. Kort før kl. 12 torsdag blev 45 
medarbejdere sendt hjem. 
 

o Personalet har været dygtige til at etablere nødundervisning, og klasselærerne har 
været dynamoerne i dette arbejde. I Centerklasserne finder medarbejderne også ma-
terialer til eleverne, selvom det er sværere. 
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o Der var ros fra skolebestyrelsen, både for det niveau og for den mængde lektier, man 
havde lagt ud til eleverne mandag i uge 12. 
 

o Der var ligeledes ros for, at man havde fået tingene på plads så hurtigt, og at lærerne 
havde været hurtige til at få tingene sendt ud til eleverne. 

 
o Der var et ønske fra bestyrelsen om, at skoleledelsen sender et signal til forældrene i 

Centerklasserne om, at der er mulighed for nødpasning på skolen, såfremt andre mu-
ligheder udtømmes. Eleverne går under en af de kategorier som undervisningsmini-
steriet i deres nye bekendtgørelse har bedt kommunerne fastsætte rammer for. (Børn 
og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, her-
under begrundet i forhold i hjemmet) På skolen vil man kunne udvide nødberedska-
bet, hvis der skulle være flere forældre, som får brug for at få deres barn passet. I 
Centerklasserne vil det være kendte voksne fra Centerklasserne, man vil trække ind i 
et nødberedskab. 

 
o Der var ros til skolen for at bruge Facebook til at orientere forældrene om situationen, 

da AULA gik ned. 
 

 

 

 
DAGSORDENSPUNKT 3: Økonomi/fravær 
 

 
FREMSAT AF: Jakob Holten Olsen 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Status på økonomi og fravær efter årets 2 første måneder (bilag) 
 
Forventet tidsramme 15 min. (19:15-19:30) 
 

 
BESLUTNING:   
 

• Økonomirapporten viser på nuværende tidspunkt, at vi har brugt lidt mere end budgetteret, 
men budgettet forventes stadigvæk som planlagt at gå i 0. ved året udgang. 

 

• Sygefraværet for hele Ådalskolen er 2,7%. Vi ligger i et fornuftigt leje. 
 

 
DAGSORDENSPUNKT 4: Nationale test 
 

 
FREMSAT AF: Ole Søgaard-Faarkrog 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Nationale test er midlertidigt sat i bero. De skoler, som selv ønsker at bruge dem, kan fortsat gøre det. 
Der ønskes stillingtagen til, hvordan vi skal forholde os på Ådalskolen her i foråret. 
 
Forventet tidsramme 15 min. (19:30-19:45) 
 

 
BESLUTNING:   
 

• Det politiske udvalg har lagt det ud til skoleledelsen at tage stilling til, om man fortsat ønsker at 
gøre brug af Nationale test, og Jakob ønsker i den forbindelse at høre hvad skolebestyrelsen 
gerne vil. 

• Der blev nævnt flere ting, som talte både for og imod at bruge dem, men man valgte at stille 
dem i bero. Dermed gennemføres der ingen nationale test her i foråret. 
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DAGSORDENSPUNKT 6: Skoleåret 2020/2021 
 

 
FREMSAT AF: Jakob Holten Olsen 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
I forhold til planlægning af skoleåret 2020/2021 involveres bestyrelsen jf. godkendt tidsplan i Lokal-
MED: 
 

• Overblik 

• Ressourcer 

• Timefordelingsplan 
 
Status på overblik / ressourcer ovenpå visitationsproceduren 
 
Der vedhæftes forslag til timefordelingsplaner for hhv. grundskolen og centerklasserne, som er udar-
bejdet på personalemøder i marts. (bilag) 
 
Både bestyrelse og personale peger på at søge om at konvertere understøttende undervisning til 2 
voksne i klassen i det omfang det er muligt. Dette skal godkendes i bestyrelsen før skoleleder sender 
ansøgning til skolechefen i marts måned. 
 
Er der noget fra huskelisterne (Fremtidens skole) vi skal tænke ind i processen nu? 
 
Forventet tidsramme 20 min. (20:00-20:20) 
 

 
BESLUTNING:   
 

 
DAGSORDENSPUNKT 5: 50 års jubilæum 
 

 
FREMSAT AF: Lene Bruun Vestergaard 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
Der er i 2020 50 års jubilæum på Dalgas Alle. Der blev på mødet i september lavet en brainstorm, som 
ledelse og personale er blevet bedt om, at gå videre med, med henblik på at udarbejde et udkast. 
 
Jubilæet har ikke været behandlet blandt personalet endnu og det kan forventeligt først ske ultimo april. 
 
Brainstorm:  
- Fest for lokalområdet  
- Forløb i undervisningen med elever, afsluttes med åbent hus/fest  
- Åbent hus med udstillede billeder  
- Emneuge med skolen anno 1970  
- Emneuge med de forskellige årtier, skolen har eksisteret  
- Inddrage bedsteforældre/ forældre i emneuge  
- Jubilæumskoncert fra orkestermester  
 
 
Forventet tidsramme 15 min. (19:45-20:00) 
 

 
BESLUTNING:   
 

• Udskudt til senere behandling. 
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• Efter grundig drøftelse blev udkastet til timefordelingsplan for grundskolen godkendt. Dog føl-
ges undervisningsministeriets vejledende timetal på 1. og 6. klassetrin, hvilket konkret betyder 
2 lektioners kristendom og 1 lektions billedkunst på 1. årgang og 2 lektioners kristendom og 2 
lektioners madkundskab på 6. årgang. I forhold til 3. årgang blev det kommenteret, at man 
kunne kigge på evt. at lægge HD som halvårligt (2 lektioner) eller som hele fagdage. 
 
(Man var inde på, om elevrådet skulle høres om beslutningerne på 1. og 6. årgang. Det var 
der delte meninger om. Flere mente, at det er en voksenbeslutning, men at eleverne kan være 
med til at strukturere dagen.) 
 

• I Centerklasserne blev udsendte timefordeling godkendt. Planlægningsrammen tilpasses med  
udgangspunkt i den enkelte elevs niveau. 

• I Centerklasserne og på Mellemtrinnet fik man skolebestyrelsens godkendelse for en Paragraf 
16 ansøgning som tidligere tilkendegivet. 

• Man vil på et kommende bestyrelsesmøde tage snakken om valgfag for mellemtrinnet i grund-
skolen op. 

 

 

 
DAGSORDENSPUNKT 7: Henvendelse fra foræl-
dregruppe 
 

 
FREMSAT AF: Jakob Holten Olsen 

 
SAGSFREMSTILLING:  
 
En forældregruppe har henvendt sig med input til skolestrukturdebatten. Henvendelsen fremlægges 
og drøftes på mødet. 
 
Forventet tidsramme 20 min. (20:00-20:20) 
 

 
BESLUTNING:  
 

• Skolebestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en forældregruppe på skolen om at få 
overbygningen tilbage på Ådalskolen.  

• Skolebestyrelsen vil hurtigt invitere forældregruppen til et møde på skolen om deres tanker om 
en mulig overbygning.  

 

 

 
DAGSORDENSPUNKT 8: Meddelelser 
 

 
FREMSAT AF: Fast punkt 

 
SAGSFREMSTILLING: 

1. medarbejderrepræsentant:  
2. medarbejderrepræsentant 

                                       Skolebestyrelsens formand 
                                Skolens ledelse:                          
                                Udvalg:  
 

Forventet tidsramme 20 min. (20:40-21:00) 
 

 
BESLUTNING:  
 

• Intet fra medarbejderne. 

• Intet fra bestyrelsesformanden. 

• Jakob: De lærere, som ikke havde nået at lave den årlige trivselsmåling inden skolen lukkede 
ned, skal ikke sætte den i værk nu. 
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DAGSORDENSPUNKT 9: Evt. 
 

 
FREMSAT AF: Fast punkt 

• Der har været en henvendelse fra en forældre om brugen af iPad og film, når der er vikar på 
en klasse. Der blev spurgt, om der ikke kan ligge noget materiale tilgængeligt f.eks. med no-
get bevægelse? 

• Jakob fortalte, at der er tilgængeligt materiale, som man bruge til at arbejde med bevægelse, 
og der er også flere portaler, man kan bruge. 

 
 

 
 
 
 
 
Ole Faarkrog-Søgaard                     Jørgen Søndergaard             Zenia Jacobsen  
        
 
 
Lisbeth Sørensen                               Heidi Foged                 Martin Rahn Fogh 
 
 
 
Jesper Ørbæk Kortsen              Brian Larsen       Jakob Charles Severin 
 


