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Dagsorden 
Sag 

nr. 

Tid Bilag Beskrivelse Karakter 

103 2  Godkendelse af dagsorden  
Der byttes om på punkternes rækkefølge. 110 og 114 rykkes op efter 106, 

da det er punkter, der har interesse for elevrådet. 
Dagsorden godkendt 

B 

104 5  Elevrådet 

Der er ny elevrådslærer og der er afholdt 1 møde.  
Mangel på hygiejneartikler er stadig en udfordring. Rygning har været 

diskuteret på mødet. Elevrådet ønsker strengere konsekvenser ved 
overtrædelse af rygereglerne. Elevrådet ønsker at rygereglerne skal gælde 

alle på arbejdspladsen, men det kan bestyrelsen ikke beslutte. 

De lange skemadage ønskes omplaceret til tværsuger, hvor alle dage i 
udskolingen stopper kl. 13. 

Der bliver spurgt til om den lange pause om middagen kunne medføre, at 
eleverne må forlade skolen? 

 

O 

105 5  Orientering fra skoleleder. 
Der er afholdt navnedag og Get Moving, og SFO har holdt markedsdag. 

Antallet af elever på 8. årgang har medført nedlæggelse af en klasse, så 
der nu er tre klasser. Skolen har et meget lavt sygefravær. SFO lederen 

har i dag genoptaget sit arbejde på nedsat tid. Der vil gå lang tid, før hun 

er på fuld tid. Vi har haft en aften med pædagogerne med fokus på 
kvalitet i arbejdsmiljøet. 

Samtlige skoler skal nu udarbejde en trafikpolitik på lige fod med Ådalens 
Skole. 

O 



 

 

2/3 

Der bliver spurgt, hvordan afholdelse af kurser sker på skolen. Svaret er, 
vi forsøger at lægge en del på undervisningsfrie dage i starten af skoleåret 

106 5  Orientering fra formanden 

Fraværende 
 

O 

107 4  Økonomi 

Orientering om foreløbig regnskab og orientering for status vedr. budget 
Der spørges til om det afsatte budget til IT er passende? Bestyrelsen 

ønsker, der skal være penge, så alle elever, der har behov for en 
computer, får det. Desuden omtales skolens bus, som vi er i gang med at 

afvikle 

O 

108 10 x Forslag til møderække 
På baggrund af henvendelse fra et medlem stilles der forslag om ændring 
i mødedage i skolebestyrelsen – se vedhæftede 
Der er fremsendt forslag til møderække. De alternative datoer godkendes. 
Planen udsendes med referatet 

O – D - 
B 

109 10  Børn med særlige behov i skoletiden, men uden særlige behov i SFO 
Orientering om børn i Videnscentrets manglende muligheder for at have 
SFO personaletilknytning som følge af ressourcetildeling  
 
Vi har elever, der går i skolens specialtilbud, uden der er tildelt ekstra 

ressourcer i SFOen. Det betyder, når de forlader skolen og går til 
fritidsafdelingen, betragtes de som en almen elev. På grund af det lave 

elevtal i specialklasserne, udløser det kun ganske få ressourcer til dem i 

SFO-en . 
Der er debat om, hvor pengene skal komme fra, men alle er enige om, 

der er et behov. 
Skolebestyrelsen handler på opgaven ved henvendelse til Uddannelses-

udvalget. 
  

O - D 

110 20 X Forslag til værdiudviklingsproces  

I forlængelse af den kommunale visionsproces for Frederikssund 
Kommunes skoler forslås en værdiudviklingsproces, herunder at 
skolebestyrelsen fastsætter Ådalens Skole værdiregelsæt 
Der har været indledende drøftelser om værdisæt for skolerne i 
Frederikssund. Skolebestyrelsen inviteres til at medvirke til en 

videreførelse af Ådalens Skoles værdisæt. Personalet vil i foråret 
genbesøge det eksisterende værdigrundlag. Bestyrelsen kan deltage på en 

af de to dage, der er planlagt for personalet.  

 

O - D - 

B 

111 5 X Forslag til fordeling af årgange for skolebestyrelsesmedlemmer 

Det udsendte forslag revideres og det endelige udkast sendes ud med 
referatet. 

O – D - 

B 

112 25 X Budget 2020 

Der er høringsperiode fra 2. – 22. september. Materiale fremsendes 
efterfølgende. Skolebestyrelsen afgiver udtalelse til budgettet. 
To punkter på skoleområdet: 

Besparelsen på pædagogiske afdelingsledere får ikke betydning for 
Ådalens Skole. 

Udvidelse af lukkedage i SFO. Det kan give store udfordringer for både 
børn, forældre og personale. 

Desuden omtales rammebesparelser. 
Formanden opfordres til at skrive et høringssvar. Lars taler med ham. 

Svaret rundsendes til bestyrelsen. Der kan komme input frem til 18.09. 

Den 21.09 skal udkastet være sendt rundt. 
D. 22.09 kl 14 har skolen modtaget skolebestyrelsens høringssvar.  

 
 

O – D - 

B 
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113 25 X Basisoplysninger og forældretilfredshedsundersøgelse 
I april-maj gennemførte Frederikssund Kommune 
forældretilfredshedsundersøgelse. Skolebestyrelsen forelægges resultatet 
og beslutter evt. tiltag 
Basisoplysninger fremlægges. 

Der sættes fokus på vold og trusler. Skolebestyrelsen ønsker flere 
oplysninger om, hvorfor de opstår. Der kunne også sættes fokus på de 

mange fine resultater, der kan læses i basisoplysningerne. 

Forældretilfredshedsundersøgelsens opbygning debatteres, idet der er et 
svar pr barn. Det kan give problemer i nogle familier.  

Der er stor tilfredshed med SFO-en – Skolen ligger nogenlunde som 
tidligere. Besvarelsesprocenten er 36 % 

 

O – D - 
B 

114 10 X Elevtrivselsmåling 
Målingen fra maj fremlægges for skolebestyrelsen. 

Skolebestyrelsen giver udtryk for tilfredshed med resultatet 
Der bliver spurgt til, om der sker positive forbedringer fra måling til 

måling? Testenes anvendelse diskuteres. 

Skolen anvender data hver dag. Resultaterne har været på årgangs-
teammøder, hvor personalet har besluttet hvilke tiltag, der skulle sættes i 

værk. Der er mange trivselsmålinger, så færre kunne ønskes, så der 
kunne arbejdes i dybden med resultaterne 

 

 

115 10  T3 – Program for læringsledelse 
Orientering om sidste måling i det fælles program for læringsledelse som 
Frederikssund Kommune deltager i 
Der kommer endnu en trivselsundersøgelse fra uge 38 
 

O 

116 2  Evt. 
 

Der er et ønske om at tage princippet for ekskursioner, lejrskoler og 
klasserejser  på kommende dagsorden. Det gældende princip udsendes 

med dagsordenen 

Datoer for alternative dage, hvor det ville være rart for bestyrelsen at 
møde sendes ligeledes ud med referatet. 

Lars har talt med trafik om cyklisttilkørslen for de store elever. Der er 
planer om at ændre tilkørslen, så der bliver hajtænder for bilister i stedet 

for cyklisterne 

O 

 2  Påtegning af mødereferat B 

O = orientering, D = drøftelse, B = Beslutning 
 


