ÅDALSKOLEN
SKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

Tirsdag den 21. juni 2022 kl. 17:00 - 18:30
På Hereford

Referat:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
2. Siden sidst
3. Formandens beretning – året der gik.
4. Høringssvar budget
5. Strukturdebat
6. Meddelelser
7. Evt.

DAGSORDENSPUNKT 1: Godkendelse og

FREMSAT AF: Fast punkt

underskrift af referat fra sidste møde
SAGSFREMSTILLING:

Referatet indstilles til godkendelse
Forventet tidsramme 5 min. (17:00 – 17:05)
BESLUTNING:

Referat godkendt og underskrevet

DAGSORDENSPUNKT 2: Siden sidst

FREMSAT AF: Lene Bruun

SAGSFREMSTILLING:

Forventet tidsramme 10 min. (17.05 – 17.15)
BESLUTNING:
•

•
•
•

•

•

•

•

Åbent hus for kommende 0.kl – alle familier repræsenteret bortset fra 6 familier.
Indhold var forventninger til forældre, gode råd, video om SFO og klub. Børnene var
sammen med VI, BJ og CJ hvor der blev lavet små opgaver og snak i de 2 klasser.
Der er 14 elever i hver klasse med 8 drenge og 6 piger i hver. Klassefordeling blev
også drøftet.
Sommerfest på Ådalskolen, god stemning og aktivitet. Forslag om at blive ude i
klasserne og drikke kaffe der.
Der har været overlevering af stafetlog fra børnehaverne (6 møder i alt)
Stafetlog overtages af ”Tværs”, fra næste skoleår – dog med en overgangsperiode,
hvor børnemapperne i GO tager over. Tanken med Tværs er, at aktørperspektivet
skal forstærkes.
Orkestermester var til afslutningskoncert i Ålborg mandag den 20.6, med
symfoniorkesteret. Det var en fantastisk oplevelse i det nye musikhus. Vi fortsætter
samarbejdet med musikskolen og i kommende skoleår vil det være 3. årgang.
Brobygning fra 6. til 7.klasse (Brårup). Opfordringen til forældrene på infomødet var at
være positiv ift. de nye klasser, og der er kommet mange positive tilkendegivelser i
år.
Mobbesag er nu afsluttet, og der er vurderet, der ikke var tale om mobning. Der har
været kigget på klassekulturen – AKT vejleder har lavet trivselsforløb. Forløbet har
strakt sig over 4 måneder. DCUMs værktøjskasse har været en stor del af forløbet.
Ny elev på 5. årgang.

•

Ledelsesteamet har haft en proces med Karsten Thygesen, som blev afsluttet i
fredags, og har været meget givtig.

DAGSORDENSPUNKT 3: Formandens

FREMSAT AF: Ole Faarkrog-Søgaard

beretning
SAGSFREMSTILLING:

Ole giver status på året der gik
Forventet tidsramme 25 min. (17.15 – 17.40)
BESLUTNING:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Corona og ikke-Corona har fyldt en stor del af skoleåret.
Sommerafslutning, jubilæumsugen. Hvad kan vi tage med videre, og skal der være
andre traditioner eller nytænkning af eksisterende? Også bestyrelsen har tænkt
anderledes i dette skoleår. Bestyrelsen ser positivt på udarbejdelsen af rapporten om
Corona-erfaringer, at erfaringer bruges fremadrettet.
Centerklassens flytning til Krabbeshus – hvad sker der med fællesskaberne. Det har
virket som en fin og rolig proces. Oplevelsen er, at der er blevet lyttet.
Økonomien er kørt med et forsigtighedsprincip, ifm at Ådalskolen er blevet
selvstændig skole uden Centerklassen. Bestyrelsen synes, det har været en positiv
tilgang, hvilket skaber ro og tillid.
Skolebestyrelsesvalg har været gennemført, og der er valgt ny repræsentant og 2
suppleanter.
Facebook – NO har fået retning på opslag og indhold. Skolebestyrelsen anser det
som et vigtigt medie, med stor betydning.
Der vil være tilgang af flere elever fra Krabbeshus til specialafdelingen.
Bestyrelsen ønsker at starte næste skoleår/valgperiode med at få lavet en prioritering
af bestyrelsesarbejdet. Elevrådet skal inddrages, når det er muligt/meningsfuldt.
Ny skoleleder ansat i dette skoleår – Lene.
SFO og klubber er i gang igen med aktiviteter, hvilket har betydning for
tilstrømningen, som er stigende.
LAN med 31 elever blev afholdt i juni, og var en god aften.
Forældrearrangementer kan med fordel italesætte på forældremøder, ligesom der
kan kigges på håndbog for forældreråd. Husk der er nye forældre, der ikke har været
en del af diverse arrangementer – grundet restriktioner de senere år. Legegrupper
har været afholdt med succes. Kontaktpersoner fra bestyrelsen til de forskellige
klasser – informeres om på forældremøder. Gerne fordele kontaktpersoner til de
forskellige klasser på første bestyrelsesmøde i august.

DAGSORDENSPUNKT 4: Høringssvar budget

FREMSAT AF: Ole Faarkrog-Søgaard & Lene

Bruun
SAGSFREMSTILLING:

Vi skal give høringssvar på budget 2023.
Forventet tidsramme 30 min. (17.40 – 18.10)
BESLUTNING:

Niels Ole deltager ikke i dette punkt.
Med-udvalget har lavet stikord, og ønsker en sammenskrivning, hvilket skolebestyrelsen var
enige i.
•
•

•
•
•
•
•

Besparelser i PPR – negativ påvirkning, bl.a. mangel på talekonsulent, fys/ergo. Op til
forældre at tilkøbe ekspertisen, hvilket kan skabe A og B hold.
Åbningstider i klubber reduceres – socioøkonomisk faktor, pro-Corona giver et øget
behov for sociale aktiviteter, flersprogede elever kan have gavn af det sproglige i
klubber.
Kloge m2 – vi er i gang med processen af udnytte de m2 vi har, i samarbejde med
Krabbeshus.
Mentor bygningen – kan inddrages ift autismeområdet/aflastning/lokaler generelt
Fritidsvejleder – gerne tæt på. Har fået vendt den negative arv, der har været i
området.
Pulje til brandforanstaltninger – skal fordeles efter behov.
Befordring – Åben skole.

Lene sender et forslag ud inden ferien, som kan kommenteres på i løbet af ferien, og så
afleveres det senest 8. august.

DAGSORDENSPUNKT 5: Strukturdebat

FREMSAT AF: Ole Faarkrog-Søgaard

SAGSFREMSTILLING:

Ole informerer om strukturdebatten. Har deltaget i møde med referencegruppen.
Forventet tidsramme 5 min. (18.10 – 18.15)
BESLUTNING:

Der er lavet referencegrupper, der skal komme med input til processen. Det er en hurtig og
kort proces. Ole har været til 2 møder allerede. Der er 1 med fra Ådal og 1 fra Brårup. Der
drøftes principper, og der skal de forholde sig til 5 principper:
• Nærhedsprincip
• Kvalitet i undervisningen – denne ønskes prioriteret højt fra repræsentanter i
lokalområde 2
• De kloge m2
Transporttid er vigtigere end afstand. Tilfredshedsundersøgelse kan være en faktor?
• Procedurekvalitet – fungerer trivsel, samarbejde

• Måling på ”kolde” tal

Skoledistrikter, fortsætte eller nedlægges?
Drøftelse af by og land.
Ole arbejder videre i referencegruppen og har opbakning fra bestyrelsen ift. retningen.

DAGSORDENSPUNKT 6: Meddelelser

FREMSAT AF: Fast punkt

SAGSFREMSTILLING:

Medarbejderrepræsentanter:
Skolebestyrelsens formand:
Skolens ledelse:
Udvalg:
Forventet tidsramme 10 min. (18:15 – 18:25)
BESLUTNING:

Der skal afholdes borgermøde omkring skolestruktur – Ole melder dato ud, så snart han
kender den.
Vi tog afsked med Martin, der stopper i bestyrelsen.

DAGSORDENSPUNKT 7: Evt.

FREMSAT AF: Fast punkt

Første bestyrelsesmøde i det nye år er mandag den 8.8.22 kl. 19.00 på Ådalskolen.

Ole Faarkrog-Søgaard

Zenia Jacobsen

Lisbeth Sørensen

Maja Carroll

Martin Rahn Fogh

Jesper Ørbæk Kortsen

Lone Korre Dissing

Birgitte Jensen

