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Dagsorden 
 

Sag nr. Tid Bila

g 

Beskrivelse Kara

kter 

153 5 X Godkendelse af dagsorden B 

154 10  Elevrådet 

Ikke Mødt 

O 

127 10 X Skolebestyrelsesvalg 

Orientering om proces for valg til skolebestyrelsen 

Morten Flotin Jensen orienterer om tidsplanen for valg til skolebestyrelsen 

 

Tidsplanen for skolebestyrelsesvalget er udsendt.  

Der er en enkelt kandidat, der har meddelt ønske om opstilling 

O  

155 10  Orientering fra skoleleder 

Der har været Alba – koncert på Gymnasiet, hvor 4. årgang har deltaget. Det 

var et flot arrangement. Vi har haft lidt udfordringer med transporten af 

eleverne frem og tilbage.  

Forældrehenvendelse om klassedannelse. Store klassekvotienter, men vi har 

ikke ressourcer til at danne flere klasser 

Skolen har lavet personaletilpasning i forhold til elevtal og 

ressourcetildelingen. Det betyder, der er færre, der skal klare opgaverne på 

skolen. Kommunen har indført ansættelsesstop og en karenstid på tre 

måneder, inden vi må ansætte en afløser for en person, der siger op 

O 



 

 

2/3 

Mini-SFO er startet 1.05. De er kommet godt fra start 

3. og 4. klasse har været til skak konkurrence og kom hjem med præmier. 

Kommende bestyrelsesmøde er ændret til 14.06 

156 5  Orientering fra formanden 

Der har været dialog om spareforslagene, men bestyrelsesformændene har 

ikke haft møde 

O 

157 5 X Økonomi og timebudget 

Administrativ leder Inger Bentsen orienterer om budget 

 

Der er en indvending fra Tommy, idet han ønsker samtlige elever i de 

klasser, der skal på lejrskole, som bog-opsætter i stedet for den ordning 

skolen har i dag. 

 Skolebestyrelsen blev på sidste møde orienteret om, hvordan skolen ville 

klare besparelserne. 

 

O 

158 5 X Basisoplysninger 

Tallene debatteres 

 

O - 

D 

159 10 X Høringssvar vedr. Uddannelsesudvalget sag nr. 35 Specialskoleprojektet: 

Implementering af budgetbesparelse 

https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-

referater/uddannelsesudvalget/referat-2018-04-04/1448855  

 

Besparelsen forklares af skolelederen. Der er lavet en analyse, der viser, at 

børnene i tilbuddene er placeret rigtigt. Spørgsmålet er, om det er en god 

ide, at spare, når det fagligt ville være en udfordring for eleverne i 

specialtilbuddene? 

Visitationsprocessen er ikke med i analysen. Fra august kommer den samlede 

budget til området ud på skolerne. 

Benny laver et udkast til høringssvar. Skolebestyrelsen sender stikord til 

høringssvaret til Benny inden 14. 05. Benny rundsender udkastet mandag 

d.21.05. Svaret skal være inde senest 28.05 

 

 

O – 

D - 

B 

160 20 X Princip for digital dannelse og anvendelse af digitale medier 

Udskydes til kommende møde, så vi kan have elevrådsrepræsentanterne 

med. 

 

D - 

B 

161 5 X Orientering om Uddannelsesudvalgets besøg vedr. LAR 

Politikerne har fået en gennemgang af vores LAR- projekt, idet 

uddannelsesudvalget har besøgt skolen, hvor de har fået en præsentation af 

projektet.  

Der var stor interessere i LAR. Og udvalget har haft det på dagsordenen, hvor 

de drøftede en mulig opbakning 

 

O 

162 10 X Kommunikation vedr. omfordeling til Fjordlandskolen 

 

Der er afleveret tre stillinger til Fjordlandsskolen på grund af 

Fjordlandsskolens økonomiske situation 

 

D - 

B 

https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/uddannelsesudvalget/referat-2018-04-04/1448855
https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/uddannelsesudvalget/referat-2018-04-04/1448855
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Formanden skriver en orientering til forældrene, om besparelseskonsekvenser 

for eleverne på Ådalens Skole 

Skrivelsen lægges på forældreintra. 

163 15  Skolebestyrelsens kommunikation til forældre 

 

Der ønskes en debat om behovet for en platform, hvor bestyrelsen kan 

kommunikere med forældrene. 

 

Platformen på intra er fjernet. Der kommer en mulighed med det nye AULA. 

Bestyrelsen afventer det nye system 

D - 

B 

164 10 X Henvendelse fra elevrådet vedr. Blå mandag 

Skolebestyrelsen vil gerne anerkende elevrådets henvendelse og sender dem 

et svar. Benny formulerer svaret til eleverne. 

 

D  

165 15 X Antimobbe politik 

Se nuværende her: 

https://aadalensskole.skoleporten.dk/sp/p567104/foreside?pageId=ecdc1379

-6fd0-4f31-8739-31437ae73ab3  

Antimobbe politikken skal som noget nyt også indeholde en særlig strategi for 

digital mobning.  

Der er oprettet en national klageinstans mod mobning, som giver forældre og 

elever ret til at klage, hvis der ikke er en mobbestrategi på skolen, eller hvis 

skolen ikke håndterer sager om mobning tilfredsstillende. 

Skolebestyrelsen skal i forlængelse heraf enten revidere eller udarbejde en ny 

antimobbe politik. 

Det anbefales at skolens LKT lærere udarbejder forslag til revideret 

antimobbe politik med henblik på vedtagelse på næstfølgende 

skolebestyrelsesmøde. 

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/mar/180312-brug-det-nye-

antimobbe-ikon-og-vis-i-har-en-strategi-for-at-forebygge-og-haandtere-

mobning 

 

Der skal nu være en digital dimission i politikken, som LKT lærerne vil 

formulere et udkast til. På kommende møde vil skolebestyrelsen få udkastet 

fremlagt. 

 

D - 

B 

166 5  Orientering om Turboforløb  

 

Der har været turbo – forløb for elever, der ikke er uddannelesparate på 8. 

årgang. 14 elever deltog. Det ser ud til at være en succes og dermed et 

positivt projekt 

O 

167 15 X Møde med kontaktforældre vedr. Det gode skole-hjem samarbejde 

Mødet er planlagt til 15.05. Der er lavet et program for aftenen. Alle 

opfordres til at få kontaktforældrene til at møde op 

 

O - 

D 

168 10  Evt. 

 

O 

 10  Påtegnelse af mødereferat B 

O = orientering, D = drøftelse, B = Beslutning,  

 

https://aadalensskole.skoleporten.dk/sp/p567104/foreside?pageId=ecdc1379-6fd0-4f31-8739-31437ae73ab3
https://aadalensskole.skoleporten.dk/sp/p567104/foreside?pageId=ecdc1379-6fd0-4f31-8739-31437ae73ab3
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/mar/180312-brug-det-nye-antimobbe-ikon-og-vis-i-har-en-strategi-for-at-forebygge-og-haandtere-mobning
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/mar/180312-brug-det-nye-antimobbe-ikon-og-vis-i-har-en-strategi-for-at-forebygge-og-haandtere-mobning
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/mar/180312-brug-det-nye-antimobbe-ikon-og-vis-i-har-en-strategi-for-at-forebygge-og-haandtere-mobning

