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Dagsorden 
Sag 

nr. 

Tid Bilag Beskrivelse Karakter 

117 5  Godkendelse af dagsorden 

Bemærkning: punkt 123 vil muligvis blive rykket  

 
Dagsorden godkendt 

B 

118 5  Elevrådet 
Der bliver indført gratis morgenmad igen. Det er elevrådet, der står for at 

sætte bemanding på 

Ordensregler ønskes ophængt i klasserne. 
Elevrådet er glad for, der bliver taget hånd om brugen af snus i skoletiden 

O 

119 5  Orientering fra skoleleder 

Frederikssund Kommunes ansøgning om fritagelse for nationale test gik ikke 
igennem, så vi fortsætter som hidtil. 

Broen er indviet. Det betyder ændring af skolevejen for nogle elever. Der er 
givet anvisning på, hvordan man skal forholde sig som cyklist. 

Skolebestyrelsen vil spørge ind til, om anvisningen er i overensstemmelse 
med sikker skolevej. 

PPR har fået ansat psykologer. Vi har i længere tid ikke haft mulighed for at 

indhente sparring og vejledning til elever med særlige behov 
Der er bevilget ressourcer til elever i Videns centerets i SFO -tiden 

Vi har haft skolens første morgensamling for forældre i fredags. Vi 
fortsætter, idet vi påtænker, der vil komme forskellige aktiviteter, man som 

forældre kan benytte sig af ud over at drikke kaffe 

På lørdag er det lærernes dag. Det fejrer vi på skolen med lidt sødt til 
personalet. Der bliver spurgt, om skolebestyrelsen ønsker at lave tiltag i 

O 



 

 

2/2 

forhold til dagen? 
Motionsdagen har tidligere løbet for en ”sag”. I år bliver det uden 

indsamling med forskellige aktiviteter 

AULA lukker op i uge 43 for forældre. 
Der har været møde om arbejdsmiljø for pædagoger 

D. 6.11 har vi infomøde for kommende elever til børnehaveklasserne 
Elever deltager i mødet med et indslag. Vi har et ønske om, at der er en 

forælder, der også vil bidrage med et indslag. Tom deltager.   

 

120 5  Orientering fra formanden 

 
Formanden har haft forfald af familiemæssige årsager 

Formanden har indsendt høringssvar til budgettet.  

Har deltaget i forældremøder som bestyrelsesmedlem 
 

O 

121 5 X Økonomi 

Orientering om foreløbig regnskab og orientering for status vedr. budget 
 

Elevtallet vil stige over de næste år. Der fokuseres på, hvornår man 
indhenter elevtallet til budgetjustering 

O 

122 30  Princip for ekskursioner, lejrture mv. 

Morten gennemgår skolens princip, der sætter en ramme og en retning. På 
grund af pres på økonomien, er der kun 1 lejrskole i løbet af skoleforløbet.  

Der gøres rede for, hvordan skolen anvender dette princip. 
Princippet debatteres. Da det bestyrelsesmedlem, der har ønsket punktet 

på, er fraværende, sættes punktet på igen på næste møde. I mellemtiden 

indsamles principper fra andre skoler om temaet 
 

O - D  

123 30  Orientering om kommende tilsyn i SFO ved skolechef Paw Holze Nielsen  
 

Paw og Louise orienterer om det nye tiltag i SFO 

O - D  

124 10  Forventninger til faglokaler i 2020/2021 og 2021/2022 
På baggrund af ændring i fagopdelt undervisning orienterer skoleledelsen 

om forventninger til fremtidigt behov i forhold til faglokaler/ lokaler. 

Skolebestyrelsen ser på udregningerne og fremsætter de tanker, det 
medfører.  

Der nedsættes et udvalg, der arbejder videre med problemstillingen.  
Personalet har allerede rettet henvendelse til Skoleforvaltningen 

om skolens udfordring med faglokaler 

 

O – D 

125 5  Eventuelt 

 
Pærer på tavlerne i klasserne skal skiftes, så man kan læse, hvad der står. 

Problemstillingen kan tages op på et dialogmøde med Uddannelsesudvalget, 

Skolebestyrelsen kunne ønske, der kommer en ny udrulning til samtlige 
klasser og faglokaler? Tavlerne er ca. 10 år 

 

O 

 10  Påtegnelse af mødereferat 
 

B 

O = orientering, D = drøftelse, B = Beslutning 

https://aadalensskole.skoleporten.dk/sp/p567208/foreside?pageId=f533ce46-3639-4b08-9918-42248ca6e4f3

