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Den 3. september 2018 kl. 17.00 - 20.00  
 

MØDEDELTAGERE 

Tom Lysgaard (formand)  

Lars Eitmann 

Morten Jensen 

Camilla Rydahl 

Randi U. Christiansen 

Tommy Kudsk Olsen 

Benny Juel Neis 

Mette Hansen (suppl.)  

Morten Flotin Jensen (skoleleder) 

Stine Thyge Johansen (medarb.repr.) 

Tine Søndergård Enger (medarb.repr) 

Inger Bentsen (adm.leder) 

Anne Helweg-Bonnesen (SFO-leder) 

afbud 

Elevråd: 

Sofia Matjulski 

Monique Guldhammer 

 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

Sag nr. Tid Bilag Beskrivelse Karakter 

003 5 X Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

B 

004 10  Elevrådet 

Der har været nyvalg i elevrådet. 

Elevrådets arbejde er drøftet på første møde. 

Problemer med trafikudkørsel fra den nye parkeringsplads. 

Bænkene ønskes fordelt i udeområdet. I øjeblikket er de samlet på 

et sted. 

Rengøringsproblemer.  

O 

005 10  Orientering fra skoleleder 

Forældrehenvendelse om vores udearealer – især udhænget på 

husene. I den forbindelse er der bekymring for elevernes sikkerhed 

Fratrædelser pr. 1.sep.: 3 medarbejdere. 

Der arbejdes på ansættelser, der kan varetage de efterladte 

opgaver. 

Henvendelse omkring undervisningsmaterialer. Der er ikke altid 1 

bog pr elev. Ressourcerne prioriteres, og der kan være to bogsæt 

til 3 klasser. Desuden anvendes digitale læremidler. 

Der er en bekymring for manglende indkøb af computere. 

Bestyrelsen opfordrer personalet til at henvende sig til bestyrelsen, 

hvis der mangler midler, som medfører, de ikke kan afvikle 

undervisningen 

O 
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Bestyrelsen aftaler, der skal spørges til problemstillingen omkring 

materialeindkøb til undervisningen, når der afholdes møde med 

uddannelsesudvalget.  

006 5  Orientering fra formanden 

Der er aftalt en arbejdsfordeling mellem formand og næstformand. 

Formanden orienterer om arbejdet med forretningsordenen. Vi 

arbejder ud fra den forretningsorden, der er vedtaget indtil videre. 

Ønsker en ny dato for kommende bestyrelsesmøde på grund af 

høringssvar på budget 2019. 

Traditionerne på skolen, ønskes bevaret. Der skal være et eftersyn 

på skolens principper. 

O 

007 5 X Økonomi 

Administrativ leder Inger Bentsen orienterer om faktisk forbrug i 

forhold til budget, samt budgetmæssige besparelse på baggrund af 

udgiftsstop.  

Der er indkøbsstop. Vi har sendt forslag til besparelser op i 

Forvaltningen. Det endte med 30 % besparelse, som passede 

meget fint med eget forslag. Ansættelsesstop på 3 mdr., men en 

udfordring, fordi elever skal undervises.  

Der blev spurgt til følgende punkt: Fælles indsatspulje pr. 31.12.17, 

hvor der står -65,469 kr.. Indtægten fremkommer ved salg af 

overskydende indbo fra nedlæggelsen af Oppe Sundby Skole 

O 

008 5  Basisoplysninger 

Fast punkt. Ikke nye data siden sidst. 

O - D 

009 

 

 

 

5 

 

 

 

X 

 

 

 

Godkendelse af referat af 16. august 2018 

Camilla indtræder i bestyrelsen. Suppleantens deltagelse i møderne 

behandles under punktet forretningsorden. 

Referat godkendt 

B 

009B 

 

10 

 

 

 

x 

 

Forretningsorden 

Ingen ændringer fra Forvaltningen i nærmeste fremtid. 

Den nye bestyrelse ser ikke behovet for at ændre i den nuværende 

forretningsorden. 

Dog skal det besluttes, om der skal være en udvidelse fra 7 

forældrerepræsentanter til 8.  

Forslag: 

Suppleanten deltager på møderne med taleret, men ikke 

stemmeret. 

Morten undersøger muligheden for at udvide bestyrelsen. 

Punktet tages op på kommende møde. 

 

010 20  Høringssvar: ”Fælles om trivsel” 

Kære høringsberettigede 

Opvækstudvalget besluttede på mødet den 13. august 2018 og 

Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 15. august 2018, at 

sende strategien ”Fælles om trivsel” i høring i følgende grupper: 

Social- og Sundhedsudvalget, MED-udvalg, forældrebestyrelser på 

dagtilbud, skole og klub, de faglige organisationer: BUPL, DLF, FOA 

og i handicaprådet.  

Høringsperioden fastsættes til 16. august 2018 - 14. september 

2018. Høringssvar sendes senest den 14. september til: 

B 
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dagtilbud@frederikssund.dk 

Du finder Trivselsstrategien og den politiske sagsfremstilling på 

nedenstående link: 

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

referater/opvaekstudvalget/referat-2018-08-13/1502107 

Venlig hilsen 

  

Paw Kristian Holze Nielsen 

Børne- og Skolechef 

 

Fællesskabet skal ses som et miljø for alle. En fælles måde at 

italesætte trivsel. Hvad betyder det for den pædagogiske tilgang? 

Der er mange gode hensigter i udkastet, men der er ikke konkrete 

forslag.  

Planen er fin, men der er områder, der kan stilles spørgsmål til. 

Benny laver et udkast til høringssvar 
 

011 10 X Høringssvar: ”Ændret klinik struktur” 

Der skrives et høringssvar med fokus på, at det almindelige 

tandeftersyn bevares på de nuværende klinikker. Konkret ses på 

egen skole. Det tidligere indsendte høringssvar genbesøges. 

Overordnet er det et forslag, hvor den forringede serviceniveau kan 

give problemer for udsatte elever. Forslaget kan betyde en del 

fraværstimer for elever med større tandproblemer. 

Morten Jensen udarbejder et høringssvar 

B 

012   Høringssvar budget. 

Materialet er tilgængeligt 3. september med forventelig høringsfrist 

den 14. september.  

Det forslås, at der nedsættes udvalg til udarbejdelse forslag til 

høringssvar der herefter kan vedtages på det ordinære 

skolebestyrelsesmøde den 13. september. 

 

Punktet udsættes til 11.09. kl 18.  Benny kommer med et forslag til 

høring. Forslaget er sendt til bestyrelsen dagen før, 10.09. 

Alle har mulighed for at sende fokuspunkter til Benny til torsdag d. 

6.09. 

 

13.09 er der et offentligt møde i Frederikssund Hallen, hvor 

budget-udkastet forklares 

 

013 10  Møderække for skolebestyrelsen 2018-2019 

Det forslås at møderne lægges den sidste onsdag i måneden (med 

mindre der er skolefri som følge af helligdage) kl. 17-20 med 

undtagelse af december og juni, hvor mødet planlægges til 2. 

onsdag i måneden. 

Hensigten er at lette deltagelsesmuligheder i forhold til alternativet 

skiftende dage. 

Beslutning: 2. torsdag i hver måned  

B 

014 10 X Skolebestyrelsesmedlemmernes klassetilknytning 

 

Morten sender en skabelon rundt, som udfyldes af 

forældrerepræsentanter 

B 

mailto:dagtilbud@frederikssund.dk
https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/opvaekstudvalget/referat-2018-08-13/1502107
https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/opvaekstudvalget/referat-2018-08-13/1502107
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Årgangene opfordres til at afholde møder på samme tidspunkt 

015 10  Forslag til fornyelse af medlemskab i foreningen Skole og 

Forældre forretningsorden 

Forslag om, at den nykonkonstituerede skolebestyrelse i fællesskab 

træffer beslutning om fortsat medlemskab af foreningen Skole og 

Forældre i nærværende konstitueringsperiode. Formålet er bla. 

fortsat, at få adgang til vejledninger og rådgivning omkring 

skolebestyrelsesarbejde. 

 

Bestyrelsen fortsætter medlemsskabet 

D - B 

016 20 X Det gode skole-hjem samarbejde 

Mette og Randi har udarbejdet vedhæftede sammenskrivning efter 

forældreaftenarrangementet i maj. 

Den videre proces / produkt skal aftales. 

 

Referatet fra mødet i maj sendes ud til kontaktforældrene med en 

plan for det videre arbejde i skolebestyrelsen. Bestyrelsen 

udarbejder på sigt principper på området. 

D - B 

017 15 X Antimobbepolitik 

Redigeret udgave som følge af lovgivning vedr. digital mobning. 

Der er nye tilføjelser om digital mobning, som er påkrævet. Der er 

sat ansvarspersoner på, hvis mobning sker.  

En enkelt rettelse fra sociale medier til online medier. Desuden en 

sprogrettelse – ordet negative handlinger i første linje erstattes af 

verbale handlinger. 

Politikken tages op med jævne mellemrum. Skolen har et princip, 

hvor alle elever møder temaet hvert år. 

O – D- B 

018 10  Ordensregler 

Drøftelse af ændring af forhold vedr. rygetilladelser for 

udskolingselever med henblik på evt. ændring af praksis og 

ordensregler. 

Punktet fortsættes på næste møde. 

D - B 

019 10 X Trafikpolitik 

Vedhæftede bilag er udarbejdet som forslag til Ådalens Skoles 

trafikpolitik i forlængelse af forårets udvalgsarbejde. 

 

Udsættes 

O - D - 

B 

020 20  Linjefagsdækning 

Drøftelse af linjefagsdækning på Ådalens Skole, herunder 

vurderingskriterier og rekruttering, samt efter- og 

videreuddannelsesmuligheder. 

Skolebestyrelsen kan drøfte evt. princip for opgavefordelingen.  

Se link: https://www.folkeskolen.dk/638820/disse-skoler-har-flest-

timer-laest-af-laerere-med-undervisnings-kompetence 

Udsættes 

O - D - 

B 

021 5  Evt. 

 

O 

https://www.folkeskolen.dk/638820/disse-skoler-har-flest-timer-laest-af-laerere-med-undervisnings-kompetence
https://www.folkeskolen.dk/638820/disse-skoler-har-flest-timer-laest-af-laerere-med-undervisnings-kompetence
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 10  Påtegnelse af mødereferat 

 

B 

O = orientering, D = drøftelse, B = Beslutning,  
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Mindretalsudtalelse i forhold til skolebestyrelsesreferat af 3. 

september 2018: 

Forældrerepræsentant Benny Juul Neis, ser et behov for ændring af 

forretningsorden ift. overensstemmelse med styrelsesvedtægten. 

Lars Eitmann adspurgte Benny Juul Nies hvor i dennes anke over 

forretningsordenen lå. Dette kunne/ønskede Benny Juul Nies ikke at redegøre 

for på det tidspunkt. 

 


