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Den 11. oktober 2018 kl. 17.00 - 20.00  

 

MØDEDELTAGERE 

Tom Lysgaard (formand)  

Lars Eitmann (næstformand) 

Morten Jensen Afbud 

Camilla Rydahl Forsinket 

Randi U. Christiansen 

Tommy Kudsk Olsen ikke mødt 

Benny Juel Neis 

Mette Hansen (suppl.) Forsinket 

Morten Flotin Jensen (skoleleder) 

Stine Thyge Johansen (medarb.repr.) 

Tine Søndergård Enger (medarb.repr) 

Inger Bentsen (adm.leder) 

Anne Helweg-Bonnesen (SFO-leder) 

Sofia Matjulski (elevrepr.) 

Monique Guldhammer (elevrepr.) 

 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

Sag nr. Tid Bilag Beskrivelse Karakter 

025 5 X Godkendelse af dagsorden 

Punkt 9B flyttes til sidste punkt 

Godkendt 

B 

026 10 

 

 Elevrådet 

Ikke afholdt elevrådsmøde. 

Fælles elevrådsmøde er rykket til en ukendt dato. Her kan 

ansøges om penge. 

Sidst fik vi et legehus og to fodboldmål.  

O 

027 10  Orientering fra skoleleder 

Workshop 7.11 

Møde for skolebestyrelser i Byrådssalen fra 17-19 

Skolen har i dag haft besøg af kinesiske skolefolk. De 

observerede skolens undervisning. De var i 7. klasse og 0. klasse 

Det var en god oplevelse for både børn og voksne. 

O 

028 5  Orientering fra formanden 

Formanden har private udfordringer med alvorlig sygdom i 

nærmeste familie 

Der forventes et møde om skolens legepladsrenovering.  

Høringsvar til budget blev sendt. Der er usikre punkter omkring 

matrikler og den nye tildelingsmodel.  

Der har været dialogmøde, hvor der kom interessante meldinger. 

O 
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Formændene har også haft møde. Kommende formandsmøde vil 

fokusere på, hvordan budgettet skal forstås. 

Der ønskes en drøftelse om, hvordan forældrehenvendelser 

håndteres. 

Ny start - orientering 

Lærerkredsen har inviteret til et møde d. 25.10 for hele 

skolebestyrelsen, kl. 17-20. 

 

Benny, Mette, Lars, Stine, Tom, Randi og Morten deltager. 

 

Der skal betales spisning for 6 personer 

029 5 X Økonomi 

Administrativ leder Inger Bentsen orienterer om faktisk forbrug i 

forhold til budget, samt budgetmæssige besparelse på baggrund 

af udgiftsstop.  

 

Der orienteres om budgetterne for skolen og SFO`en 

 

Det har været en presset tid med få midler. 

Mange forældre har hjulpet med at få hverdagen til at fungere. 

Det kan give udfordringer på en skole, at forældre udfører 

arbejde uden at have en viden om opgaven. 

Medarbejderne har taget opgaven på sig for at få tingene til at 

lykkes uden at overtræde lovgivningen 

Skolebestyrelsen laver ikke et forbud mod forældrearbejde, men 

den sikkerhedsmæssige vinkel skal vægtes. Forældrearbejde skal 

ikke kunne give budgetbesparelser. 

O 

030 15 X TRIM dag – støt et godt (evt. nyt) formål 

Elever fra 8.E er inviteret til at deltage i punktet. 

I forlængelse af TRIM dagen 2017 ønskede skolebestyrelsen at 

det blev undersøgt om der kunne være andre relevante 

organisationer der kunne opfordres til at støtte. 

I 2016 og 2017 blev der opfordret til at støtte Kræftens 

bekæmpelse. 

På skolebestyrelsens foranledning er 8.E valgt af skoleledelsen til 

at indgå i et undervisningsforløb. 8.E har arbejdet med at 

undersøge alternative organisationer som forældre kan opfordres 

til at støtte i forbindelse med børnenes løb.  

8.E har på baggrund af deres undersøgelser udvalgt et antal 

organisationer som der har været afstemning om i den 

målgruppe i overbygningen. De udvalgte organisationer 

præsenteres på mødet. 

 

Tre drenge er inviteret til mødet i dag, men kunne ikke komme. 

Klassen har klaret opgaven, og de er besluttet, at UNICEF skal 

doneres i 2018. Processen tænkes videreført, hvis det er et 

ønske? 

Bestyrelsen ønsker en bredere formulering i teksten, der sendes 

hjem til forældrene. 

O – D 
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09B 30 X Forretningsorden 

I forlængelse af drøftelse på mødet den 3. september drøftes den 

nuværende forretningsorden, herunder afklaring af evt. 

problemstillinger.  

Forretningsordenen er vurderet af Frederikssund Kommune, Børn 

og Skole, og på baggrund heraf indstilles ændret 

forretningsorden til godkendelse. 

Skolebestyrelsens medlemmer bedes, såfremt der er ønsker og 

ændringer af det fremsendte, i forlængelse af dagsordenens 

udgivelse fremsende konkrete formuleringer fra 

forretningsordenen med: 

1. Beskrivelse af problemet og evt. henvisning til kilde eller 

eksempel på uhensigtsmæssighed  

2. Evt. angivelse af forslag til ny formulering 

Forslagene gennemgås på mødet. 

Skolebestyrelsen vedtager forretningsordenen. 

 

Der er kommet justeringer, som Morten gennemgår 

 

Ændringer:  

Referat. Nu ændret fra beslutningsreferat til et referat, hvor 

holdningerne kommer frem. (Forhandlingsreferat) 

 

Godkendelse af referat efter hvert punkt. Referat underskrives 

efter mødet med udsendelse to dage senere. 

 

Mødedatoer skal fastlægges fra start. 

 

Årlig beretning ultimo maj. Der er debat om beretningens 

afvikling. Er det formanden eller bestyrelsen, der udarbejder 

beretningen? 

 

I overskriften skal tilføjes: ” I overensstemmelse med 

Frederikssund Kommune”. Der er uenighed om § 8 

 

Der stemmes om følgende: 

 

A:Teksten i forretningsordenen fastholdes omkring beretningen. 

 

B: Beretningen udarbejdes af formanden eller en person udpeget 

af formanden. 

 

Politikken sættes til afstemning: 

Ændring i overskriften 

§8 stk.2 Her kan særlige synspunkter komme til referat 

Beretningen udarbejdes efter model B 

 

Stemmer for 4 

Imod 2 

1 undlod at stemme 
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Forretningsordenen udskydes, til vi har styr på reglerne. 

019 15 X Trafikpolitik 

Vedhæftede bilag er udarbejdet som forslag til Ådalens Skoles 

trafikpolitik i forlængelse af forårets udvalgsarbejde. 

Drøftelse af implementering samt skolebestyrelsens 

kommunikation til børn, forældre og medarbejdere. 

 

Der er lavet en trafikpolitik for Ådalens Skole. To 

bestyrelsesmedlemmer, afdelingsleder og trafiklærer har 

udarbejdet politikken. 

 

Arbejdet gennemgås. Der er to 5. klasser, der skal arbejde med 

et finansieret projekt, som senere skal præsenteres for skolens 

elever. 

 

Skolen har et ønske om, at skolebestyrelsen bakker op om 

arbejdet. 

O - D - 

B 

016 30 X Det gode skole-hjem samarbejde 

Der er ikke indkommet kommentarer fra kontaktforældre. 

På baggrund af Mette og Randis sammenskrivning af noter fra 

forældreaftenarrangementet i maj besluttes den videre proces / 

produkt. 

Der træffes beslutning om der skal udarbejdes et nyt princip for 

A. det gode forældresamarbejde  

B. det nuværende princip redigeres 

Der træffes beslutning om hvem der forestår det videre arbejde 

1. Et udvalg fra skolebestyrelsen  

2. Administrationen 

 

Der lægges op til, der bliver lavet et princip i skolebestyrelsen for 

området 

Bestyrelsen kan lave et udkast, der kan drøftes med personalet. 

Kontaktforældrene kan være en del af arbejdet. 

 

Den indsats, der allerede er lavet, skal ikke forsvinde. 

Målet er, hvordan skolen og hjemmet samarbejder om at skabe 

et miljø, eleverne trives i. 

Politikken kan handle om roller, kommunikation og samarbejde. 

 

Bestyrelsen sætter rammer for udarbejdelse af princippet. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe: Mette, Randi, Lars og Morten 

FJ.  

Arbejdes forventes at blive fremlagt i december (13.12) 

 

D - B 

020 20  Linjefagsdækning 

Drøftelse af linjefagsdækning på Ådalens Skole, herunder 

vurderingskriterier og rekruttering, samt efter- og 

videreuddannelsesmuligheder. 

Skolebestyrelsen kan drøfte evt. at udarbejde princip for 

O - D  
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opgavefordelingen.  

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

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

Der er en bekymring for lærernes uddannelse. En undersøgelse 

viser, at Ådalens Skole har plads til at linjefagsuddannelserne 

forbedres. 

Det er vigtigt med fagkompetente lærere. Målingen er kommet i 

forhold til den nye lovgivning, hvor man har en målsætning om, 

at alle lærere på sigt kun underviser i deres linjefag. 

Lærerne er uddannet under forskellige vilkår. Lærerne kan godt 

have kompetencerne, selv om de ikke er linjeuddannet.  

På Ådalens Skole arbejder man med læringsfælleskaber, hvor 

lærerne deler viden om fagene. 

Der kan ligeledes iværksættes uddannelse, så problemet løses. 

Dog er der en ubalance i, at samtlige lærere skal undervise 800 

timer/år.  

Midlerne til uddannelse er der, men tiden mangler. Med den ”nye 

start” kunne problematikken drøftes. 

031  X Orientering fra Uddannelsesudvalget O 

032   EVT 

 

Der er en ændring i referatet fra 12.09: 

Arbejdsgruppen, der skulle udarbejde høringssvar til budget, 

mødtes ikke. Mødet blev aflyst. 

 

O 

 10  Påtegnelse af mødereferat 

 

B 

O = orientering, D = drøftelse, B = Beslutning 
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