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Dagsorden 
Sag 
nr. 

Tid Bilag Beskrivelse Karakter 

 10  Præsentation af pædagogisk afdelingsleder for overbygning, Maria 

Trentemøller Trampedach og pædagogisk afdelingsleder for Videnscentret 
og specialklasserækken, Joan Bruus Varming 

De to afdelingsledere er mødt, så bestyrelsen kan hilse på dem. De 

fortæller, hvem de er, og hvilket område de leder. 
Der stilles spørgsmål til dem. 

 

O 

074 5  Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 
 

B 

075 5  Elevrådet 

 
Ikke mødt 

 

O 

076 5  Orientering fra skoleleder 

Uddannelsesudvalgets formand var i går på skolen for at overrække 

præmien fra Kina konkurrencen. 
Nedsættelse af skoledagens længde er i fokus. Der er kommunikation med 

UVM. Vi ansøger om § 16 for samtlige klasser. 
Der kommer ikke en ekstra 6. klasse, på grund af manglende ressourcer. 

Der orienteres om to voldssager siden sidst, der begge er endt hos politiet. 

 

O 

077 5  Orientering fra formanden 

Det ekstra møde blev aflyst, så ingen meddelelser. 

 

O 
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078 5 X Økonomi 
Orientering om foreløbig regnskab og orientering for status vedr. budget 

 

Her debatteres udgiften til IPads. Det er en politisk beslutning, der ikke kan 
ændres på.  

  

O 

079 20 X Forslag til ordensregler for Ådalens Skole  
Ordensreglerne har været drøftet i elevrådet og i medarbejdergruppen 

 
Der orienteres om processen for tilblivelse af udkastet. Der er udvalgt 

områder, der skal være regler for. Skolebestyrelsen diskuterer de 
fremkomne ordensregler. Bestyrelsen stemmer om skolens lukketid. Der er 

flertal for at skolen lukker efter endt undervisning.  

Ordensreglerne vedtaget. 
 

O - D - 
B 

080 10 X Forslag til justering af timefordelingsplan, herunder implementering af 

praksisfaglighed i folkeskolen samt forventet vedtagelse af aftale om 
justering af folkeskoleloven (se bilag fra tidligere møde) 

 
De praktiske fag skal opnormeres. Alle skoler skal have HDS på 7. klassetrin. 

Der skal være mulighed for prøve i faget efter 8 .klasse. Fremadrettet skal 
de fagfaglige fag opprioriteres og den understøttende undervisning skal ned 

i timetal. 

 

O - D - 

B 

069 10 X Orientering om justering af folkeskolereformen, herunder forslag om 

maksimal forkortelse af skoledagen. Der fortælles om den kortere skoledag, 

der giver mulighed for to-lærertimer. Timefordelingsplanen gennemgås. Vi 
har forsøgt at tilpasse dette års timefordelingsplan, så det nye lovkrav, der 

kommer i 2020-2021 er forberedt.  
Et bestyrelsesmedlem vil gerne have en oversigt over to-lærertimer. 

Timefordelingsplanen er godkendt. 
 

D – O - 

B 

073 20  Proces vedr. indstilling af pædagogisk leder  

 
Der er tidligere fremsendt en bemærkning fra Benny Juul Neis: 

 

”Jeg kan ikke tilslutte mig skolebestyrelsens udtalelse til 
ansættelsesudvalget, da jeg ikke mener, jeg er inddraget og informeret i 

processen. Derved kan jeg ikke medvirke til at løfte en tilsynspligt” 
 

Den øvrige bestyrelse finder ikke anledning til anke. Processen er godkendt 

af den juridiske afdeling i Skoleforvaltningen. 
 

O - D 

081 10  Forslag om dato for møde vedr. skolebestyrelsens beretning. 
Det foreslås at afholde mødet samme dag som det ordinære 

skolebestyrelsesmøde som flyttes til 14. maj 

Mødet afholdes 14.05. kl. 17:20. Det ordinære bestyrelsesmøde starter kl. 
18. 

 

O – D - 
B 

059 10 X Princip for klassedannelse 
Revideret princip ønskes drøftet mhp. afklaring af skolelederens kompetence 

 
Princippet justeres til den virkelighed, vi har i skolen (note 2 i princippet 

udgår). 
Der svares på de spørgsmål, der er fremsendt inden mødet på skrift. 

 

Bestyrelsen beslutter, der skal sendes en skrivelse til politikkerne, så vi kan 
få svar på, på hvilket grundlag, de har besluttet, hvor mange klasser, der 

O – D - 
B 
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skal være på de enkelte årgange. 
 

082 10 X Kommunikation i skolebestyrelsen og forslag til justering af 

forretningsordenen 
Der er fremsendt en tilrettet udgave.  §9 stk. 2 fjernes.  

Forslaget vedtages med 6 stemmer for. 

 
Der kan kun forhandles ved fysisk fremmøde. 

 

O – D - 

B 

083 5  Eventuelt 

Der er et nyt planlægningsgrundlag på vej for lærere og BH – pædagoger i 

skolen 
 

Forespørgsel om egenbetaling til skolerejser.  Princippet genbesøges på et 
kommende skolebestyrelsesmøde. 

 

O 

 10  Påtegnelse af mødereferat 
 

B 

O = orientering, D = drøftelse, B = Beslutning 


