ÅDALSKOLEN
SKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

Tirsdag den 13. april 2021 kl. 19:00 - 21:00
på Teams

DAGSORDEN:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
2. Opfølgning fra sidst
3. Økonomi
4. Centerklassens fremtid
5. Meddelelser
fra 1. medarbejderrepræsentant
2. medarbejderrepræsentant
Skolebestyrelsens formand
Skolens ledelse
Udvalg
6. 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: Referat godkendt

DAGSORDENSPUNKT 2: Opfølgning fra sidst

FREMSAT AF: Fast punkt

SAGSFREMSTILLING:
• Covid 19
• Genåbning af grundskolens 5. - 6. kl.
• Skoleårets planlægning
• Nationale test
• Evalueringsrunde i uge 10
• Frikvarterer
Forventet tidsramme 15 min. (19.05 – 19.20)

BESLUTNING:
Der har været afholdt forældremøde i 0. klasse på teams. Det fungerede godt, især til info og ros for at
Ådalskolens værdier er levende og ses i det daglige – også i en tid med Covid. Et minus ved det virtuelle
møde kan være mangel på kontakt imellem forældre, samt dialogen begrænset. Muligheden for virtuelle
forældremøder tages med på PR møde og vendes blandt medarbejdere.
5. og 6. klasse er tilbage på skolen på skift med en uges fremmøde ad gangen.
Frikvarterer afholdes forskudt, så hver klasse har sit eget område på legepladsen, som er synlig opdelt
i 4 områder, således der afholdes en uge hvert sted. Tilbagemelding fra personalet er positiv og der ses
færre konflikter samt gode legerelationer. Der er desuden opsat forskellige kurve og boldspil, som kan
benyttes i frikvarterer.
Fagfordelingen er i gang og der kigges fremadrettet på lektioner og bemanding, sammenlæsning,
opgaveoversigter samt skema.
Nationale test fastholdes og afvikles inden sommerferien.
Der har været afholdt evalueringsrunde i uge 10 med PLF teams og ledelsen. Det har været overvejende
positivt, og godt med en dialog om dagligdagen og eventuelle udfordringer samt de positive erfaringer
det har givet– bestyrelsen synes det er positivt med tiltagene.
Kvalitetsdialog den 15.4 mellem ledelsen og Mette Nielsen/Grethe Bach, hvor der også er fokus på
erfaringer under covid19.
Der har været tilbud om APV omhandlende Covid19, og der var meget fokus på det, vi kan gøre noget
ved.

DAGSORDENSPUNKT 3: Økonomi

FREMSAT AF: Lene Bruun

SAGSFREMSTILLING:
Tilsyn
Forventet tidsramme 25 min. (19:20-19:30)

BESLUTNING: Økonomi blev fremlagt, og taget til efterretning. Vi ligger på 23% nu. Stadig usikkert
hvad fremtiden betyder for økonomien, og udgangspunktet for budgettet er en samlet Ådalskolen.

DAGSORDENSPUNKT 4: Centerklassens fremtid FREMSAT AF: Ole Faarkrog-Søgaard

SAGSFREMSTILLING:
På baggrund af indstillingen til børne- familieudvalget om Centerklassens fremtid ønskes en drøftelse
af, hvilken betydning det kan få.
Jørgen har taget initiativ til at samle forældrerødderne i Centerklasserne for at få feedback, og vil
orientere om tiltag.
Der ønskes mulighed for at høre skolebestyrelsens reaktioner, samt fra skoleleder og ansatte i begge
afdelinger, da der er tale om en stor forandring, hvor åbenhed og muligheder for at kunne udtrykke sig
er vigtige.
Forventet tidsramme 60 min. (19:30-20:30)

BESLUTNING:
Skolebestyrelsen vil gerne høre holdningen blandt personale og ledelse. Jørgen og Ole mødes med
forældrerødder i CKL i denne uge.
Medarbejderrepræsentanter fremlagde input fra personalet om en eventuel sammenlægning af de to
specialtilbud.
Der er mange spørgsmål, og der blev drøftet muligheden for at stille disse til Børne Familieudvalget.
Ledelsen finder konkrete forslag til styring af processen med en eventuel sammenlægning, så
værdisættet omkring ordentlighed er tilstede.

DAGSORDENSPUNKT 5: Meddelelser

FREMSAT AF: Fast punkt

SAGSFREMSTILLING:
1. medarbejderrepræsentant:
2. medarbejderrepræsentant
Skolebestyrelsens formand
Skolens ledelse: orientering om klagesag
Udvalg:

Forventet tidsramme 25 min. (20:30-20:55)

BESLUTNING:
Centerklassen arbejder med klassedannelser for elever, og der skal afleveres forslag til ledelsen
ultimo april.
LV orienterede om klagesag vedrørende elev og om det videre forløb.

DAGSORDENSPUNKT 7: Evt.
•
•

FREMSAT AF: Fast punkt

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 18.5 kl. 19 – 21, hvor der laves høringssvar
Afslutning i juni – der aftales endeligt hvor det afholdes på næste bestyrelsesmøde.
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