ÅDALSKOLEN
SKOLEBESTYRELSEN
Referat

MANDAG DEN 22. JUNI 2020 KL. 18:00-19:00
i vinkælderen på Hereford Beefsteuw

DAGSORDEN:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
2. Opfølgning fra sidste møde
3. Høring budget 2020
4. 50 års jubilæum på Dalgas Alle
5. Økonomi og fravær
6. Årshjul og årsrapport
7. Meddelelser
fra 1. medarbejderrepræsentant
2. medarbejderrepræsentant
Skolebestyrelsens formand
Skolens ledelse
Udvalg
8. 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. (18:00-18:05)

BESLUTNING:
Godkendt.

DAGSORDENSPUNKT 2: Opfølgning fra sidste
møde

FREMSAT AF: Fast punkt

SAGSFREMSTILLING: Nyt fra udvalget, høringssvar, stillingsopslag, status COVID-19, forældrehenvendelse mm.
Forventet tidsramme 10 min. (18:05-18:15)

BESLUTNING:
•
•
•
•
•

Pga strukturdebat udskydes beslutningen om, hvad der skal ske med den ledige skolelederstilling.
Der er afgivet høringssvar ifm kvalitetsrapport.
Skolen har modtaget opsigelse af skolepædagog-stilling pr 1.07, hvorfor der er slået en tilsvarende stilling op med gennemførsel af ansættelsessamtaler 30.06.
Status på covid-19: Vi fortsætter fase 2 resten af skoleåret. Der er nye retningslinjer fra august.
Forældrehenvendelse omkring ønske om overbygning på Ådalskolen. Der afholdes møde
med forældreråd i 0.b den 25.06.

DAGSORDENSPUNKT 3: Høring

FREMSAT AF: Jakob Holten Olsen

SAGSFREMSTILLING:
Budget 2021. Ole og Jakob fremlægger forslag til høringssvar.
Forventet tidsramme 10 min. (18:15-18:25)

BESLUTNING:
•
•

Der er fremlagt besparelsesforslag til budget 2021 (godt 9 millioner på skoleområdet). Der er
sendt forskellige forslag i høring: Samle overbygning i Skive, nedlæggelse af undervisningsenheder, område- ledelse, det mobilekompetencecenter, befordring.
Skolen lægger sig op ad Brårups høringssvar, tidligere høringssvar samt lokal med.
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DAGSORDENSPUNKT 4: 50 års jubilæum

FREMSAT AF: Lene Bruun Vestergaard

SAGSFREMSTILLING:
Status fra udvalget
Forventet tidsramme 5 min. (18:25-18:30)

BESLUTNING:
•
•
•
•
•
•

Der afholdes emneuge i uge 40, med arrangement torsdag eftermiddag/aften.
Udvalget har lavet en idekatalog ift aktiviteter. Herunder besøg i Den gamle by i Århus.
Centerklassen deltager i det omfang, det giver mening.
Sprog, teknologi, musik, kunst og mode er gennemgående tematikker.
Der udarbejdes et historisk overblik over skolen.
Skolegårdene inddrages med lege fra de forskellige årtier i fokus.

DAGSORDENSPUNKT 5: Økonomi og fravær

FREMSAT AF: Ole Søgaard-Faarkrog

SAGSFREMSTILLING:
Status efter årets første 5 måneder
Forventet tidsramme 5 min. (18:30-18:35)

BESLUTNING:
•
•

Økonomi: Budgettet vurderes til at gå i nul.
Fravær: Lavt fravær generelt (3%).

DAGSORDENSPUNKT 6: Årshjul og årsrapport

FREMSAT AF: Jakob Holten Olsen

SAGSFREMSTILLING:
Ole lægger op
Forventet tidsramme 10 min. (18:35-18:45)

BESLUTNING:
•

Formandens årsberetning vil indeholde følgende områder; grillaften, Fremtidens skole, aula,
valg til skolebestyrelsen, bygninger og inventar, læringsmiljøer på gangen,” legorum”, smartboards, AKT lokale, Skiveløb, facebook, udeliv, covid-19, opgradering af legeplads, hegn og
legeplads, nyt skilt, samarbejde mellem centerklassen og grundskolen, håndtering af
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•

demonstrationer i lokalområdet, ros til en aktiv forældregruppe, strukturdebat (evt et selvstændigt indslag), farvel til bestyrelsesmedlemmer og skoleleder.
Årshjul: Gennemgang med særligt fokus på centerklassens fremtid ifm elevreduktion over de
kommende år (skal på som et punkt på august-mødet) og trivselspolitikken (efterår og forår),
hvor der i efteråret ønskes casestories fra den ”virkelige verden” og fortalt af dem, der er tæt
på praksis f.eks. elevråd, AKT vejleder mfl. Udeliv vil også været et fokus med blik på de positive tendenser, vi har set under covid-19 tiden.

DAGSORDENSPUNKT 8: Meddelelser

FREMSAT AF: Fast punkt

SAGSFREMSTILLING:
1. medarbejderrepræsentant:
2. medarbejderrepræsentant
Skolebestyrelsens formand
Skolens ledelse:
Udvalg:
Forventet tidsramme 20 min. (18:45-19:00)

BESLUTNING:
Medarbejderrepræsentanter:
• I gang med valg til bestyrelsen.
•
Skoleleder:
• Planlægning af kommende skoleår er klar og skemaer sendt til eftersyn hos lærerne.
• JO træder ud af ”Et løft til Dalgas” og Martin Rahn Fogh overtager pladsen.
• Pga covid-19 omstændigheder ønsker SFO at tilbyde nuværende 6. klasses elever at være
medlemmer af aftenklubben det første halvår i kommende skoleår. Bestyrelsen medgiver, at
det er en god ide. SFO overvejer at tilbyde ture til København. Bestyrelsen roser SFO`en for
deres store udbud af udflugter.
• Opgradering af legepladsen sker i 2 etaper over de næste skoleår. Elevrådet er involveret i
processen.
• Der er nye anbefalinger ift, hvilke billeder man må benytte (punkt på næste dagsorden).

DAGSORDENSPUNKT 9: Evt.

FREMSAT AF: Fast punkt
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Ole Faarkrog-Søgaard

Jørgen Søndergaard

Lisbeth Sørensen

Heidi Foged

Jesper Ørbæk Kortsen

Brian Larsen

Zenia Jacobsen

Martin Rahn Fogh

Jakob Charles Severin
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