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MØDEDELTAGERE 

Tom Lysgaard (formand)  

Lars Eitmann (næstformand) 
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Camilla Rydahl 
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Tommy Kudsk Olsen  

Benny Juel Neis 

Mette Hansen (suppl.)   

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.) ikke 

mødt 

 

 

 

 

 

Dagsorden 
 

Sag nr. Tid Bilag Beskrivelse Karakter 

033 5 X Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

B 

034 10  Elevrådet 

På fælles-elevrådsmødet blev der talt om elevrådenes arbejde på 

skolerne. Elevrådet på Ådalens Skole fik penge til elevaktiviteter. 

Ådalens Skole fik tildelt ca. ¼ af de afsatte midler. Heidi Friis 

hjælper elevrådet med at indkøbe for 20.700 kr. 

22.02 afholdes igen fælles elevrådsmøde. Denne gang på Ådalens 

Skole, hvor de andre repræsentanter skal vises rundt. 

 

O 

035 10  Orientering fra skoleleder 

 

Der er afholdt infomøde for kommende 0. klasser. Mødet blev 

afviklet på en ny måde, hvor vi havde elever med, der fortalte 

om, hvordan det er at gå på skolen. Der var også en forælder, 

der fortalte om, hvordan det at være forælder på skolen 

Indskrivningen går godt, Det tegner til 3 store klasser. Vi har i år 

søgninger fra elever, der bor i andre Kommuner 

Måske skal skolebestyrelsen arbejde med at få fortalt, hvad 

Ådalens Skole kan? 

O 
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Vi har an APV – proces i gang. 

Ingen nye – ansættelser, men vi er i gang med at ansætte. Vi er 

ligeledes i gang med at ansætte en afdelingsleder. 

 

036 5  Orientering fra formanden 

Formanden vil gerne have fortalt de gode historier, der sker på 

skolen. 

Skolebestyrelsen ønsker, at drøfte det som punkt på et kom-

mende møde. 

Formændene har holdt møde. Her blev der igen fokuseret på 

Folkeskolens ry, og om muligheden for samlet at lave en indsats. 

Desuden blev placeringen af 10. klasse debatteret. 

Nyt møde efter jul. 

 

O 

037 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 status 

 

O 

09B 30 X Forretningsorden 

 

I forlængelse af drøftelse på mødet den 3. september og 11. 

oktober fremsættes forslag om forretningsorden. 

Forretningsordenen er tilrettet i forhold til drøftelse vedr. 

flertalsbeslutninger med afklaring af nævnte begreb og angivelse 

af at formanden som udgangspunkt forestår beretningen på 

bestyrelsens vegne. 

Herudover der tilbageført at stedfortræder deltager ved forfald. 

Det skal afklares om der skal indgå en procedure for hvorledes 

skolebestyrelsen arbejder mellem møder i forhold til udtalelser og 

høringssvar samt andre beslutninger, hvor det ikke viser sig 

muligt at mødes. 

Forretningsordenen er vurderet af Frederikssund Kommune, Børn 

og Skole, og på baggrund heraf indstilles (evt.) ændret 

forretningsorden til godkendelse. 

 

Der er udsendt et nyt forslag efter de drøftelser, vi havde på 

sidste møde. Morten orienterer. 

Fokus på: 

Ved forfald: Der skal en stedfortræder til. 

Beretning: Formanden er tovholder på opgaven, og der er indført 

et tidspunkt for fremlæggelse. 

Afstemning: absolut flertal (indskrevet i teksten) 

Høringssvar hvor bestyrelsen ikke kan mødes. Her har formanden 

pligt til at inddrage bestyrelsesmedlemmernes synspunkter i 

høringen 

 

Udkastet debatteres 

Et spørgsmål om, hvem der er stemmeberettiget bliver stillet.  

D - B 
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Der er bestyrelsesmedlemmer, der har et ønske om, vi går tilbage 

til Kommunens udkast 

Der er uenighed om processen 

 

Forslaget sættes til afstemning: 

 

Stemmer for:      7 

Stemmer imod:  2 

Stemmer ikke:   0 

 

Forslaget er vedtaget 

 

038 45 X Ressourcetildelingsmodel 

 

Skolebestyrelsen skal afgive høringssvar 23. november i 

forlængelse af fremsendte materiale og møde med 

Uddannelsesudvalget 7. november. 

 

Modellen er gennemgået for skolebestyrelsen på et møde i 

skoleafdelingen. 

Formanden har lavet et udkast til høring, hvor følgende fordele 

beskrives: 

Den centrale pulje genindføres 

Budgettildelingen kan bibeholdes hele året 

 

Modellen diskuteres. 

Udkastet tilrettes og sendes 

 

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. 

 

Udsættes til næste møde 

O 

040 20  LAR projekt 

Skolebestyrelsen deltog i Uddannelsesudvalgsmødet i april 2018 

og forelagde LAR projektet. 

I forlængelse heraf er LAR projektet blevet drøftet i 

Uddannelsesudvalget med følgende beslutning: 

 

Beslutning  

Udvalget anerkender det flotte arbejde fra Ådalens Skole. 

Udvalget ønsker inden stillingstagen, at skolen vender retur med 

samlet anlægsbudget, en afklaring af forsyningens deltagelse 

samt et forventet afledt drifts- og vedligeholdelsesbudget. 

Skoleledelsen vil orientere om skolens manglende kompetencer i 

D - B 
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forhold til at bidrage til og understøtte den politiske beslutning. 

Skolebestyrelsen skal træffe beslutning om, hvordan de ønsker at 

et evt. videre forløb omkring LAR projektet skal iværksættes. 

 

Projektet er fremlagt for uddannelsesudvalget. 

Uddannelsesudvalget er kommet med ovenstående udtalelse, 

hvilket vi ikke som skole er i stand til at levere.  

Forslag: 

 

Skolebestyrelsen henvender sig til politikerne for at få tilknyttet 

den projektleder, der kan tage sig af det videre arbejde. 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe i skolebestyrelsen, der kan 

følge op på det videre arbejde 

Arbejdsgruppen består af følgende: 

Tom, Tommy, Camilla og Nicholas 

 

 

041 5  Evt. 

Spørgsmål: 

Skolebestyrelsens holdning til rygning efter 1.08.2019.? 

Skolens regler forklares 

Punktet skal sættes på næste møde. 

 

 

O 

042 10  Påtegnelse af mødereferat 

 

B 

O = orientering, D = drøftelse, B = Beslutning 

 

 

 

 

 

 

  


