
 

 

Skolebestyrelsesmøde 
Referat 
 

Den 4. marts 2020 kl. 17.00 - 20.00   
 

MØDEDELTAGERE  

Tom Lysgaard (formand)  

Lars Eitmann (næstformand) 

Camilla Rydahl Afbud 

Randi U. Christiansen  

Tommy Kudsk Olsen  

Benny Juel Neis 

Morten Jensen Afbud 

 

 

Morten Flotin Jensen (skoleleder) 

Tina Petersen (medarb.repr.)  

Lone Terp (medarb.repr) 

Inger Bentsen (adm.leder) 

Anne Helweg-Bonnesen (SFO-leder)  

Monique Guldhammer (elevrepr.) ikke 

mødt 

Julie Dall (elevrepr.)  

 

Sags nr. Tid Bilag Beskrivelse  

063 2  Godkendelse af dagsorden    

 Dagsorden godkendt. 

B 

064 5  Elevrådet 

Der er ansøgt om penge fra fælleselevrådet. Vi har ønsket 

penge til introforløbet på 6.årgang og penge til ture i 

udskolingen. Der har været udfordringer med fremmøde i 

elevrådet. Morgenmaden i kantinen er truet på grund af 

manglende fremmøde. Der arbejdes på at finde en løsning, så 

eleverne, der udfører arbejdet, belønnes på lige fod med 

skolepatruljen. 

O  

065 5  Orientering fra skoleleder 

- Værdiproces for medarbejdere 

Vi har i medarbejdergruppen haft en værdiproces. Her 

genbesøgte vi skolens nuværende værdier. Produktet 

af arbejdet fremvises. Produktet har derpå været i 

teamkoordinatorgruppen, hvor man ønskede 

bevægelse som motto, og kun have faglighed og 

fællesskab som værdier. Herefter arbejder 

arbejdsgruppen videre inden næste møde med 

personalet 

- Røgfri skole. Vi opfylder allerede lovgivningen 

- Ansættelse: 

Der er ansat en pædagogisk leder Iben Bækkelund 

Jagd pr 1.04.2020 

O 
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- Fraværsbekendtgørelse: 

Der er kommet en ny lov, der medfører ændringer i 

skolens fraværsprocedure. Det er kun i særlige 

tilfælde, at fravær er lovligt fravær. Der skal laves en 

underretning til Familieafdelingen, hvis elever har 

15 % fravær. Det opgøres hvert kvartal. 

- Kina konkurrence:  

På grund af ”corona” ser det ud som om, rejsen bliver 

aflyst. 

- Samarbejde med LEGO fonden: 

Jægerspris og Ådalen har fået et tilbud om at indgå i 

et samarbejde med LEGO. Det er et projekt, der 

motiverer børn til læring. 

- Klassedannelse 0. klasse: 

Vi får i kommende skoleår 4 klasser på grund af 

søgning fra elever, der ikke bor i vores distrikt. 

- Der skal fremstilles en gave til Dronning Magrethe. 

Det bliver et maleri, hvor en elev fra Ådalens Skole 

skal medvirke ved overrækkelsen. 

- Der er kommet en revideret udgave af visionen for 

Frederikssund Kommunes Skolevæsen. 

- Der vil fremkomme et økonomisk overskud til 

udbetaling i skolevæsenet. 

- Der er fremsendt et forslag omkring 

faglokaleudfordringen. Det resulterer i, at man ønsker 

at Ådalens Skoles taleklasser, alle overflyttes til 

Slangerup Skole. 

066 3  Orientering fra formanden. 

Formændenes møde er blevet aflyst på grund af fravær. 

Skolechefen er blevet spurgt til skolernes budget. Der arbejdes 

med budgettet til elever med særlige behov. Kan der findes 

løsninger? 

O 

067 5  Økonomi 

Orientering om foreløbig regnskab og orientering for status 

vedr. budget 

 

Ingen økonomirapport på grund af det nye økonomisystem. 

Årsafslutningen er på trapperne.  

O - D 

068 10  Værdiregelsæt 

Skolebestyrelsen udarbejder værdiregelsæt og proces 

fastlægges. 

Skolebestyrelsen ønsker at afvente skolens resultat fra 

medarbejdernes arbejde med værdigrundlaget. Dernæst vil 

bestyrelsen udarbejde et værdiregelsæt 

O - D - B 

069 15 X Ændring af fagrække/ timefordelingsplan 

På baggrund af justering af folkeskoleloven vil der over de 

kommende år ske en ændring af timefordelingsplanen. 

Denne timefordelingsplan skal drøftes løbende som følge af at 

O - D - B 
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skolebestyrelsen skal forholde sig til ansøgning om 

nedsættelse af undervisningstimetallet, jf. folkeskoleloven § 

16D. 

Morten fremlægger forslaget til timefordelingsplanen 

Skolebestyrelsen skal vurdere om den ønsker en nedsættelse 

af skoledagens længde fra 4. klasse og opefter. Timerne vil 

blive anvendt som to - lærertimer . 

Forslaget debatteres. Der er flere holdninger i bestyrelsen.   

Bestyrelsen går ind for forslaget. Tommy går ikke ind for 

tiltaget.  

070 10  Suppleringsvalg til skolebestyrelsen 

På baggrund af ønske om udtrædelse fra medlem skal der 

foretages suppleringsvalg. Skolebestyrelsen kan enten afholde 

suppleringsvalg i marts eller lade den ledige plads indgå i 

suppleringsvalget i april/ maj 2020 

  

Et medlem ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen 

vælger at afvente at besætte den ledige plads til 

suppleringsvalget. 

O - D - B 

071 15 X Skolebestyrelsesvalg 2020 

Orientering om proces for suppleringsvalg. 

Der er fremsendt et bilag omkring valgprocessen.  

Procesplanen vedtages. 

O - D - B 

072 30 X Anvendelsesstrategi for AULA 

Forslag til anvendelsesstrategi for AULA drøftes mhp. 

forventningsafstemning mellem brugere og forståelse for 

fælles anvendelse af kommunikationsplatformen. 

 

Strategien debatteres. Bestyrelsen går ind for udkastet. 

O - D - B 

073 10 X SFO tilsynsrapport tilbagemelding 

 

Der har været tilsyn i SFO’en omkring kvaliteten. Anne 

gennemgår rapporten. Der er fremkommet et fint resultat, 

men der er kommenteret på, der ikke forefindes små rum, 

som børnene kan søge ind i. Relationerne mellem børn og 

voksne er gode. Sproget i afdelingen vurderes i orden.  

De negative områder var de fysiske rammer. 

O - D 

074   Eventuelt 

Der har været kontakt til jobcenteret for at hverve folk, der 

har brug for en praktikperiode. Det har resulteret i en dame i 

kantinen. Det går godt, og hun er tilbudt at få forlænget sin 

praktikperiode. 

Desuden har vi tre andre ansatte i praktik i øjeblikket. 

Der arbejdes med trafiktiltag for skolens elever. 

Anne forklarer den videre proces for kvalitetsrapporten i SFO 

 

 

   Påtegnelse af referat  

0 = Orientering, D = Drøftelse, B = Beslutning 


