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Dagsorden 
Sag 

nr. 

Tid Bilag Beskrivelse Karakter 

84  
1 

5  Godkendelse af dagsorden 
Punkternes rækkefølge ændres, fordi formanden kommer senere.  

Rækkefølgen ses under sagsnummer – sidste tal 

 
Benny kan ikke godkende dagsordenen, da hans forslag opleves ændret i sin 

substans. Således at hans synspunkter om frit børnesyn og metodefrihed er 
fjernet. Han er informeret om, at de er uønsket af skolelederen.  

Lars Eitmann bemærker, han ikke oplever, Benny kan gøre rede for sit 
synspunkt. Derfor fortsætter vi med den oprindelige dagsorden. 

Skolelederen kommer med synspunkter omkring uenigheden, idet han 

mener, Benny er imødekommet. Bemærkningen om ”uønsket af 
skolelederen” er ikke korrekt. Punktet er tilrettet således at det er i 

overensstemmelse med angivne reference som fra forslagsstiller var 
ukorrekt.  

Bilagene, der sendes ud sammen med dagsordenen, ønsker bestyrelsen har 

samme dato som mødedatoen. 
 

B 

85  

2 

5  Elevrådet 

Ikke mødt 

O 

86  

3 

5  Orientering fra skoleleder 

Folkeskoleloven er justeret. Skolebestyrelsen kan vurdere om valg til 
skolebestyrelsen skal være for en 2 årig periode. Der er bro-indvielse i 

september, hvor 4. klasserne medvirker med sang. Der er kommet 3 grupper 

mini SFO. Vi har fået tildelt fire 0.klasser, som vi kan organisere, som vi 
ønsker. 2. årgang er i en proces om deling til 4 klasser. Der har været møde 

O 
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om linjer for kommende 6. klasser. Det ser ud til at blive en god proces. Vi 
skal til august implementere ipads på mellemtrinnet. 

Anne Helweg- Bonnesen er sygemeldt for en længere periode. Helle Tvilling 

Vinther er konstitueret som SFO- leder 
Ekstratildelingen i ressourceudmeldingen er reduceret fra 28 til 24%. Det 

betyder, vi får ringere muligheder for at hjælpe elever, der har brug for 
ekstra hjælp. Vi har de samme medarbejdere i kommende år, som i 

indeværende år. 6E har vundet en pris i forbindelse med brobygningen. Der 

er ny arbejdstidsgrundlag for lærerne. 
87   

4 

5  Orientering fra formanden 

Der har været en klage fra et bestyrelsesmedlem vedrørende 
høringssvarafgivelse. Der er brugt en del tid på at redegøre for sagen. 

Konklusion efter redegørelsen kan være vi følger op på, således at 

høringssvar tilgår samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
Der kommer et fælles møde for skolebestyrelsesformænd i slutningen af maj. 

Hvis der er ideer til mødet, vil det være fint. 

O 

88  
5 

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

Gennemgået 

O 

89 

 6 

10 X Skolebestyrelsens beretning: 

 

Formanden har udsendt et forslag. Udkastet debatteres og tilrettes. 
Formanden rundsender den tilrettede udgave. 

Bestyrelsen mødes for at godkende den færdige beretning. Datoen er 22.maj 
kl.18.00 før mødet med forældrene. 

Lars Eitmann udtrykker, at han ser det som et problem, at et 

bestyrelsesmedlem ikke respekterer de demokratiske spilleregler. 

D – B 

 

90 

7 

10  Forslag om invitation af forældre til skolebestyrelsens beretning: 

22. maj kl. 18.30-19.15. 

D – B 

 

91 
8 

30 X Høringssvar vedr. Samarbejdet omkring børn med særlige behov 
 

Morten orienterer om visitationsproceduren. Der er fremsendt en 
retningslinje. 

Forslaget er i overensstemmelse med arbejdsgangen på Ådalens Skole 

arbejder på.  
Der kommer forslag til høringssvar, hvor der i svaret indgår det økonomiske 

aspekt. 
Forældrerollen debatteres 

Skolelederen skriver høringssvaret og tager bestyrelsens forslag med i 

skrivelsen.  

O – D –  
B 

92 

9 

10  Revidering af vision: 

Koncepterne ”True North” og ”Synlig læring” foreslås fjernet fra Ådalens 
Skoles vision. 

 

Benny fremlægger tankerne bag punktet.  
Benny vil gerne, bestyrelsen diskuterer børnesyn ud fra ovenstående ord.  

Det er svært for bestyrelsen at forstå hvad ordene dækker over. Der er 
forslag om, at bestyrelsen på et bestyrelsesmøde får en orientering. 

Punktet samles op på et kommende møde. 

Skolelederen gør det klart, at det er det pædagogiske personale og ledelsen, 
der beslutter, hvilke metoder, der anvendes på skolen. 

O – D –  

B 

93 
10 

 X Høring vedr. ændringen i bestyrelsessammensætning på Campus10. 
Formanden har udfordringer med, hvad der bliver spurgt til. Der er forslag 

om, at bestyrelsen ikke giver et svar. 

Sammensætningen i bestyrelsen er ændret, men hvordan bestyrelsen bliver 
valgt er ikke klart. Vi tager høringen til efterretning. 

Skoleleder fremsender høringssvar. 

O – D –  
B 

94 5  Eventuelt O 
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 10  Påtegnelse af mødereferat 
 

B 

O = orientering, D = drøftelse, B = Beslutning 


