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Dagsorden 
 

Sag nr. Tid Bilag Beskrivelse Karakter 

043 5 X Godkendelse af dagsorden 
Der rykkes rundt på punkterne aht. Elevrådets deltagelse. Linje 

evaluering rykkes frem. 

B 

044 10  Elevrådet 
Der har ikke været elevrådsmøde siden sidst. Bordfodbold er 

indkøbt billigt, så der blev råd til flere ting. Der arbejdes på et 
system, så der kan holdes styr på boldene. 

O 

045 10  Orientering fra skoleleder 

Der er ansat en leder til videnscenter og specialklasserækken. 
Hun starter 1.2.2019. Desuden er der ansat en lærer til 

videnscenter, som starter 1.1.2019. Vi søger stadig pga. tilgang i 
specialklasserne.  Eleverne er i gang med at udarbejde en film, 

der skal tiltrække nye lærere. 

O 

046 5  Orientering fra formanden 
Formanden søger orientering om LAR-projektet. Der skal holdes 

et møde i starten af januar for det udvalg, der skal arbejde videre 
med arbejdet. 

 

O 

047 5 X Økonomi 
Administrativ leder Inger Bentsen orienterer om faktisk forbrug i 
forhold til budget, samt budgetmæssige besparelse på baggrund 
af udgiftsstop.  
Spørgsmål om skolens bus er afskaffet. Ellers ingen 

bemærkninger. 
I SFO er der flyttet rundt mellem kontoerne, så økonomien kan gå 

i nul. 

 

O 
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048 
 

 

 
 

 

10 X Revidering af principper 
Skolebestyrelsens principper foreslås vurderet og evalueret 
løbende mhp. opdatering. 
Forslag til rækkefølge fremlægges og drøftes, herunder om 
medlemmer har særlige interesse i forhold til at udarbejde forslag 
til justeret principper. 
 
Der er fremsendt et forslag til gennemgang af skolens principper. 

Der kunne på samtlige møder være genbesøg i et princip eller to 
principper. 

Der er et ønske om at princip for klassedannelse sættes på 
førstkommende ,møde. 

Desuden skal princip for ekskursioner, lejrture revideres. 
De to principper sættes på dagsorden til næste møde. 

O – D - 
B 

039 20  Ådalens Skole 

Skoleleder Morten Flotin Jensen orienterer om Ådalens Skoles 
værdigrundlag og hvilke udviklingsarbejder og tiltag som skolen 
er optaget af. 
Herudover vil skolebestyrelsen blive orienteret om muligt 
perspektiv i forhold til de fremtidige udviklingsarbejder og 
indsatsområder. 
 
Skolens værdigrundlag og udviklingsarbejder. 
Morten fortæller om skolens fundament med en PowerPoint 

fremvisning. Her gennemgås rammen, skolen arbejder under. 

O 

049 20 X Evaluering af linjer udskolingen 
Linjerne i udskolingen har nu fungeret i en årrække med mindre 
variationer i forhold til indhold. 
Skoleledelsen har spurgt børn og forældre fra udvalgte årgange 
som er udmøntet i vedhæftet bilag. 
Skolebestyrelsen orienteres om resultatet.  
 

Linjeopdelingen har været til evaluering. Morten forklarer formålet 

med, at der er indført linjer. Linjerne har kørt nogle år, og der har 
været justeringer undervejs. Formålet med skiftet på 6. klassetrin 

er for at opnå færre lærerskift for eleverne i skoleforløbet. 
Der er stor tilfredshed med linjerne, men der kan stadig arbejdes 

på at forbedre tiltaget. Konklusionen fra skolens side er, at der 
ikke er grund til at ændre på tilbuddet, men der kan stadig 

justeres. Evalueringen falder fint i tråd med elevernes 

trivselsmåling. 
Eleverne har ideer til, hvordan der kunne arbejdes på tværs af 

klasserne inden linjevalg. Efterfølgende kunne der ligeledes 
tænkes i samarbejde det første år efter klasseskiftet. 

Der er også elever, der ser delingen som en mulighed for 

udvikling. 
Evalueringen tages til efterretning, hvor det opfordres til at 

klasserne fremadrettet kan arbejde mere på tværs. 

O - D 

050 20  Værdiregelsæt og ordensregler 

Skolebestyrelsen har til opgave at udarbejde værdiregelsæt og 
ordensregler (FS § 4 stk. 4) 

Proces for udarbejdelse af værdiregelsæt drøftes, herunder hvilke 
værdier ordensreglementet skal bygge på og hvilke interessenter 
der skal inddrages i processerne. 
 

D – O - 

B  



 

 

3/3 

http://skole-foraeldre.dk/artikel/v%C3%A6rdiregels%C3%A6t 
 

Skolebestyrelsen skal have udarbejdet et værdi/regelsæt, som de 

voksne må lave. Ordensregler er en opgave, elevrådet skal 
inddrages i. 

Alle tilslutter sig. 
 

051 10  Rygepolitik for elever 

Sag tidligere drøftet. Skolebestyrelsen træffer beslutning og evt. 
videreførelse af eksisterende ordning eller om ordning skal 
henholdsvis justeres eller ophøre. 
 
Der er politisk fokus på rygning på skolen. Skolebestyrelsen skal 

beslutte det videre forløb ift. tiltag på området. Bestyrelsen 
debatterer problematikken. Bestyrelsen vil gerne sende et signal 

om, at det ikke er tilladt at ryge i skoletiden. Skolebestyrelsen må 
tage en beslutning om, hvordan det skal formidles til brugerne. 

Der er forslag om, at vi kører ordningen med rygepas, samtidig 

kan der arbejdes på, at de unge får tilbudt rygestopkursus. På 
nuværende tidspunkt er der ikke enighed i bestyrelsen. Derfor 

stemmes om rygekortene skal afskaffes eller fortsætte. 
Forslag 1 

Kortene afskaffes 1.1.2019: 
For: 3 

Imod: 4 

Stemmer ikke: 1 
Forslag 2 

Der må ikke udstedes nye udgangskort: 
For: 3 

Imod: 3 

Stemmer ikke: 2 
 

Forslaget 2 er vedtaget med formandens stemme. 

D - B 

052 30 X Det gode skole-hjem samarbejde 
I forlængelse af skolebestyrelsens proces med inddragelse af 
kontaktforældre er vedhæftede bilag udarbejdet som forslag til 
princip for det gode skole-hjem samarbejde. 
Skolebbestyrelsen vedtager princippet og sætter det til høring hos 
det pædagogiske personale inden orientering og udsendelse til 
forældre, herunder på skolens hjemmeside. 
 
Punktet udsættes til næste møde. 

O 

053 5  Evt. 

Mødetidspunktet for møderne skal rykkes til kl. 17.30. 
Næste møde: 17. januar 2019 kl. 17.30. 

 
 

O 

 10  Påtegnelse af mødereferat 

 
B 

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