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Dagsorden 
Sag 

nr. 

Tid Bilag Beskrivelse Karakter 

064 5  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

B 

065 5  Elevrådet 

Skolelederen fortæller, de har arbejdet med et forslag til skolens ordens-
regler 

O 

066 5  Orientering fra skoleleder. 
Ny justering af folkeskoleloven. Der er faglige tiltag indenfor læsning. 

Læsekonsulenten er inddraget. 

Ændring af elevplaner. 
Skolebestyrelsen skal være repræsenteret ved ansættelser. 

Timetallet for eleverne ændres. Indskolingen med 3 lektioner. På 
mellemtrinnet og i udskolingen kan man nedsætte timetallet. 

Fagrækken ændres i bl.a. idræt og tysk/fransk. 

Valgfag på 7. og 8. klassetrin. Der skal praktisk/musiske fag ind i valg-
fagene. 

O 

067 5  Orientering fra formanden 
Der har været møde om LAR-projektet, hvor der kom gode forslag. Det er et 

stort projekt, som vi måske kan blive nødt til at dele op i etaper. 

Der er stadig uafklarede spørgsmål, der skal arbejdes videre med. 
Bestyrelsen tager kontakt med Forvaltningen. 

Forældrehenvendelse om klassedannelse på kommende 6. årgang 
Desuden henvendelse fra forældre om børn, der kommer til skade. 

Kommunikationen i bestyrelsen opleves som et problem. Derfor søges en 

løsning på problemstillingen, hvor der arbejdes frem mod en god tone. 
Problematikken om tilliden debatteres. Bestyrelsen beslutter, der kun kan 

træffes afgørelser, når bestyrelsen fysisk er samlet, og der kan foregå 
forhandling.  

O 
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Benny siger, kommunikationen har fulgt forretningsordenen. 

068 5  Økonomi 
Orientering om foreløbig regnskab og proces for budget. 

 
Ingen spørgsmål til budgetterne. 

Normering på personale i skoleåret 2019/2020 er ikke helt på plads, men vi 

forventer at beholde det nuværende personale. 

O 

069 20 X Orientering om justering af folkeskolereformen, herunder forslag om 

maksimal forkortelse af skoledagen. 
Beslutning skydes til kommende møde. 

D – O - 

B 

059 10 X Princip for klassedannelse 

Revideret princip drøftes mhp. godkendelse. 
Princippet godkendes 

O – D - 

B 

070 10 X Henvendelse vedr. klassestørrelse og klassedannelse på henholdsvis 

nuværende 5. og kommende 6. årgang 
Der er 104 elever på 5. årgang. De skal klassedeles og starte linjer på 6. 

årgang. Der er en sandsynlighed for, der kommer flere elever i distriktet. 
Der er politisk besluttet, der er 4 klasser, hvis vi beslutter eleverne skal 

deles i 5 klasser, medfører det færre holdtimer.  

Bestyrelsen drøfter sagen. Der er forskellige synspunkter, men bestyrelsen 
vælger, at følge skolelederens indstilling om 5 klasser. Svaret til forældrene 

er, at skolelederen træffer beslutningen. 

O – D 

052 15 X Princip for det gode skole-hjem samarbejde 
Revideret princip indstilles til godkendelse efter at være behandlet i 

personalegruppen. 
Mette Hansen deltager i punktet (hele mødet ved afbud). 

Princippet er blevet justeret og godkendes. 

O - D - 
B 

071 15 X Høring af styrelsesvedtægt 
 

Der er korrektioner i forhold til gældende lovgivning. Bestyrelsen tager 
rettelserne til efterretning. Formanden sender høringssvar 

 

Benny bemærker, at der mangler en vejledning til den proces, som 
forvaltningen har hjulpet bestyrelsen på Ådalens Skole med at få indført i 

bestyrelsens forretningsorden, vedrørende udarbejdelse af høringssvar på 
forældreintra. 

 

D - B 

072 10  Håndtering af SFO for børn, som er kommet til skade. 
Formanden har modtaget en forældrehenvendelse om håndtering af børn, 

der er kommet til skade i SFO.  
Anne forklarer forholdene, og bestyrelsen er tilfreds med udredningen. 

Bestyrelsen sender svar til forældrene. 

Tommy er uenig i udtalelsen. 
 

O 

073 10  Proces vedr. indstilling af pædagogisk leder og kommunikation i 

skolebestyrelsen 
Punktet udsættes 

 

D  

074 5  Eventuelt 

 

Der er en forældretilfredshedsundersøgelse på vej 
 

O 

 10  Påtegnelse af mødereferat 

 
B 

O = orientering, D = drøftelse, B = Beslutning 


