ÅDALSKOLEN
SKOLEBESTYRELSEN
Dagsorden

TORSDAG DEN 28. MAJ 2020 KL. 19:00-21:00
på lærerværelset

DAGSORDEN:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
2. Opfølgning fra sidste møde
3. Ledelsessituationen på Ådalskolen
4. 50 års jubilæum på Dalgas Alle
5. Strukturdebat
6. Forældrebetaling i Skovbrynet
7. Feriepasning i specialregi i sommerferien
8. Meddelelser
fra 1. medarbejderrepræsentant
2. medarbejderrepræsentant
Skolebestyrelsens formand
Skolens ledelse
Udvalg
9. 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. (19:00-19:05)

BESLUTNING:
Godkendt.

DAGSORDENSPUNKT 2: Opfølgning fra sidste
møde

FREMSAT AF: Fast punkt

SAGSFREMSTILLING: Status, herunder genåbningens fase 1 og 2, planlægningen af kommende
skoleår, forældrehenvendelse mm.
Forventet tidsramme 15 min. (19:05-19:20)

BESLUTNING:
•

Kvalitetsrapport + tillæg. Kommentar fra bestyrelsen: Det er vanskeligt for bestyrelsen at
skulle forholde sig til/gennemskue/konkludere ift rapporten, da der mangler et sammenligningsgrundlag og ligeledes ”y-aksen”.

•

Covid19: Skolen åbnede jævnfør retningslinjer med følgende prioriteret fokusområder:
1. Sikkerhed
2. Trivsel
3. Læring

Fase 1:Ledelsen valgte at åbne skolen op hurtigst muligt, hvilket medførte en hurtig proces, som personalet ikke følte sig helt klar til. Dette er efterfølgende blevet evalueret. Eleverne fandt, med god
hjælp af de voksne, hurtigt en vej i det hele. Enkelte elever fortsatte hjemmeundervisningen. De
voksne blev inddelt i samme team omkring de samme børn og frikvarterer afholdt forskudt. Morgensamling fortsatte, dog på distancen. 6. årgang fandt hurtigt en rytme ift hjemmeundervisningen og fastholdte kontakten til skolen i det omfang, der var muligt.
Fase 2: Den meget overordnede bekendtgørelse krævede en lokal ”oversættelse”. Skolen fastholder
den daglige rengøring gange 2 samt hygiejnerutiner. Af sikkerhedsmæssige årsager appelleres der til,
at forældre fortsat ikke kommer ind på skolen. Dog åbnes der op for de stafetlogmøder, som personale og forældre vurderer ikke kan vente. Bestyrelsen roser medarbejderne for deres indsats. Skolen
har ingen tilfælde af smittede børn eller voksne.
•

Orienteringsmøde for kommende 0. årgang afholdes 8. juni.

•

Planlægning af kommende skoleår: Der planlægges efter folkeskoleloven og ikke nødundervisning. Tidsplanen overholdes og skemaer er næste skridt.

•

Forældrehenvendelse: Forældrerådet i 0.b ønsker dialog med bestyrelsen om evt udvidelse
af skolen. Jakob finder dato i starten af juni.
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DAGSORDENSPUNKT 3: Ledelsessituationen på FREMSAT AF: Jakob Holten Olsen
Ådalskolen

SAGSFREMSTILLING:
Idet skoleleder Jakob Holten Olsen pr. 1/8 starter som skoleleder på Krabbehsus Heldagssskole er der
en ubesat skoleledervakance på Ådalskolen. Orientering og perspektiver.
Forventet tidsramme 10 min. (19:20-19:30)

BESLUTNING:
•

Skoleledervakancen behandles forventeligt politisk i juni måned ift, hvad der skal ske.

DAGSORDENSPUNKT 4: 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 20 min. (19:30-19:50)

BESLUTNING:
•
•

Niels Ole er tovholder og inviterer koordineringsudvalget til møde den 3. og 10. juni kl 13.30.
Repræsentanter fra bestyrelsen er Zenia, Lisbeth og Jesper.
Der er forslag om, at jubilæet vil blive fejret fra uge 33-38, hvor de forskellige årtier repræsenteres i det omfang, det er muligt og giver mening – evt åbent hus torsdag i uge 38.
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DAGSORDENSPUNKT 5: Strukturanalyse

FREMSAT AF: Ole Søgaard-Faarkrog

SAGSFREMSTILLING:
Byrådet i Skive Kommune har besluttet at strukturen på en række velfærdsområder, skal drøftes på et
temamøder i 2020. 25. juni fremlægges en analyse af strukturen på skoler, dagtilbud og haller udarbejdet af KL’s konsulentfirma KLK. Formålet med denne analyse er at skabe en solid og grundig afdækning,
der kan sikre den rette kapacitet og organisering på området i fremtiden.
Skive Kommune ønsker således hjælp til en afdækning af den fremtidige kapacitet og struktur, som
bredt inddrager perspektiver om bl.a. geografiske forhold samt økonomiske, organisatoriske og fysiske
betragtninger.
I Ådalskolens bestyrelse ønskes en pro-aktiv drøftelse før analysens udarbejdelse og offentliggørelse.
Forventet tidsramme 30 min. (19:50-20:20)

BESLUTNING:
•

Bestyrelsesformanden opfordrer til at være pro-aktiv og fortælle den gode historie om Ådalskolen.

DAGSORDENSPUNKT 6: Forældrebetaling i
Skovbrynet

FREMSAT AF: Jakob Holten Olsen

SAGSFREMSTILLING:
Der opkræves et månedligt beløb for bespisning i Handicapklubben Skovbrynet. Ledelsen på Ådalskolen anbefaler, at denne fremadrettet bortfalder.
Forventet tidsramme 10 min. (20:20-20:30)

BESLUTNING:
•

Skolen ønsker at sløjfe forældrebetalingen (200kr) for mad i Skovbrynet, hvilket bestyrelsen
godkender.

DAGSORDENSPUNKT 7: Feriepasning i special- FREMSAT AF: Jakob Holten Olsen
regi i sommerferien

SAGSFREMSTILLING:
Der er aktuelt en uges ferielukket i specialafdelingens pasningstilbud i sommerferien. Ledelsen har erfaring for, at behovet er relativt lille i ugerne omkring ferielukningen, hvorfor det foreslås, at der lukkes
i 2 uger årligt.
Forventet tidsramme 10 min. (20:30-20:40)
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BESLUTNING:
•

Bestyrelsesrepræsentant fra centerklassen har bedt forældregruppen om en tilbagemelding
og der vurderes at behovet for kun en uges ferielukning fortsat er tilstede.

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:
Ledelsen:
• National trivselsmåling skal gennemføres inden 19. juni.
• Med-udvalget er med til at sætte retning på fælles prioriteringspuljen på 400.000kr: Hegn er
igangsat og følgende forslag er i spil:
- Lydisolering af loft i SFO (legorum).
- Legeplads i mooncar-området laves i 2 etaper over skoleårene 20/21 og
21/22 (afløber af Fremtidens skole – evt gøre opmærksom på dette f.eks.
på facebook). Elevrådet og enkelte elever fra centerklassen involveres.
- Kaffeautomat.
- Elevstole og borde i centerklassen.
- Rampe til kørestol.
Håndværk og design lokalet ønskes færdiggjort og finansieres fra skolens budget.
•

Orientering om forældrehenvendelse vedr. 1. årgang.

DAGSORDENSPUNKT 9: Evt.

FREMSAT AF: Fast punkt

•

Brobygning ift Brårup er afbrudt grundet corona, men genoptages i det omfang, det er muligt og med klassedannelse i kommende uge.

•

Der skal afgives høring ift budget inden sommerferien.

•

Næste møde er mandag den 22. juni og vi er traditionen tro ”Ude af huset” Forslag?
Hereford Beefstouw (der er bestilt bord til kl. 18:00)
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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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