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Dagsorden 
 

Sag nr. Tid Bilag Beskrivelse Karakter 

054   Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

B 

055   Elevrådet 
Fraværende 

O 

056   Orientering fra skoleleder 
Der florerer en video om mordet i Marokko blandt skolens elever. 

Stillingsopslag på lærere uden resultat. Vi er udfordret på, at få 

kvalificerede ansøgere. Vi rykker rundt blandt de lærere, vi 
allerede har ansat. 

Der arbejdes på et nyt planlægningsgrundlag for lærerne i 
Frederikssund. 

Der har været nytårskur for personalet. 

O 

057   Orientering fra formanden 
Reminder om arbejdsgruppens møde i februar 

O 

058   Økonomi 

Orientering om foreløbig regnskab og proces for budget 
Udsat til kommende møde 

O 

019  X Trafikpolitik 

Ådalens Skoles vedtagne trafikpolitik er ikke offentliggjort, da 
denne proces skulle ligge i forlængelse af at to klasser fra 5. 

årgang skulle arbejde med trafikpolitikken. 
Repræsentanter fra 5. årgang deltager i mødet og orienterer om 

ideer til justeringer af trafikpolitikken. 

Der orienteres ligeledes om forslag til information af skolens børn 
og medarbejdere. 

Skolebestyrelsen vurderer justeringerne.  

O – D - 

B 
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Forslag: offentliggørelse af trafikpolitikken sker efter aftale med 
lokalpolitikker, lokal journalist, skolebestyrelse, klasser fra 5. 

årgang og skolens medarbejdere. 

Elevrepræsentanterne fremlægger forslag, der kan sættes i gang 
på skolen. 

De konkrete forslag fra trafikgruppen skrives ind i trafikpolitikken 
Skolebestyrelsen henvender sig til Kommunen for at få løst 

trafikproblemet ved den nye parkeringsplads udkørsel 

059  X Princip for klassedannelse  
Det nuværende princip debatteres. Der er lavet nye tiltag i 

skolens praksis, som betyder, der skal ændres i princippets tekst 
Ledelsen laver et udkast, der stemmer med skolens praksis. Der 

er enighed om, der skal indgå professionelle vurderinger i 

princippet. 

O – D - 
B 

052  X Princip for det gode skole-hjem samarbejde 

Teksten småjusteres og vedtages 

Princippet sendes ud til medarbejderne, og kun hvis personalet 
har ønsker om store ændringer i teksten, kommer den retur til 

skolebestyrelsen. 

D - B 

060   Møde dato for februar måned 

Da mødet principielt er besluttet til at ligge den 2. torsdag i 

måneden vil det være nødvendigt at træffe beslutning om ny 
dato, da 2. torsdag i februar ligger i vinterferien. 

Skolebestyrelsen kan træffe beslutning om følgende datoer: 
20., 21., 26., 27. eller 28. februar 

Alternativt kan mødet udgå. 

Mødet udgår 
Næstfølgende møde er planlagt til 7. marts. 

D - B 

061   AULA 
Adm. leder Inger Bentsen orienterer om proces for afvikling af 

Skoleintra og implementering af AULA, herunder forslag til 

skolebestyrelsens involvering 
Spørgsmålet er, hvordan vi får forældrene orienteret om den nye 

platform og brugen af platformen? 
Morten Jensen redegør for det nye system. 

 

Bestyrelsen beslutter, der skal tilrettelægges et møde for 
kontaktforældrene i løbet af foråret. 

 

062 5  Eventuelt 

 
O 

063 10  Påtegnelse af mødereferat 

 
B 

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

 
  


