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Dagsorden 
 

Sag 

nr. 

Tid Bilag Beskrivelse Karakter 

126 2  Godkendelse af dagsorden 
Der er et ønske om, at medlemmerne melder afbud, hvis de ikke kommer til 

møderne af hensyn til eventuelle beslutninger i skolebestyrelsen. 

B 

127 5  Elevrådet 

Elevrådsmøderne er blevet planlagt for resten af skoleåret. Desuden har 

elevrådet besluttet, at arbejde med at få eleverne til at tage ansvar for, 
hvordan toiletterne fremstår. 

Morten fortæller om manglende papir og sæbe på toiletter, samt den 
indsats der er gjort for at klargøre lokalerne til rengøring. Indsatsen har 

givet et synligt resultat på en forbedring. Ved seneste rengøringsgennem-

gang, så det fint ud i samtlige huse. 
 

O 

128 5  Orientering fra skoleleder 
To lærere har udviklet et særligt undervisningsforløb, hvor eleverne 

inddrages i lokalt demokrati. 

Der gennemføres en ungeprofil undersøgelse i Frederikssund for at se om, 
der skal laves en indsats på unges trivsel. 

Program for læringsledelse har gennemført en trivselsundersøgelse for hele 
skolen. Der er ikke mange forældresvar. Vi venter stadig på resultatet. 

Aula er kørt fra start uden de store vanskeligheder. 

O 

129 5  Orientering fra formanden 
Der har været møde for formændene. Der blev talt om fælles lokaler for 

skolerne. Punktet tages på igen på kommende fællesmøde. 

Formanden kan ikke komme på AULA, så kommunikationen skal være på 

O 
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Frederikssund - mailen. 

130 4 X Økonomi 
Orientering om foreløbig regnskab og orientering for status vedr. budget 

 
Budgettet diskuteres med hensyn til skolens ønsker om anskaffelse af 

materialer. Flere penge ville give mulighed for en mere spændende 

undervisning og en mere afvekslende undervisning. Der ønskes flere penge 
til visionsønsker 

 
Bestyrelsen aftaler, at sætte fokus på budgetområder, der ikke kan klares 

inden for skolens egen drift. 

O 

131  X Princip for ekskursioner, lejrture m.v. 
På baggrund af drøftelse på sidste møde forelægges eksempler på 

principper fra andre skoler. 
https://aadalensskole.skoleporten.dk/sp/p567208/foreside?pageId=f533ce4

6-3639-4b08-9918-42248ca6e4f3 

 
Beslutning udsættes 

 

O – D - B 

132  X Buffet i kantinen for skolens elever 

På baggrund af henvendelse drøftes skolens tradition for buffet i kantinen, 

herunder orientering om baggrund og elevinddragelse. 
Der er delte meninger i bestyrelsen om tiltaget.  

Beslutning udsættes 
 

O – D - B 

133  X Legeplads ved SFO 

Legeområdet ved SFOen er i en ringe tilstand, herunder står store områder 
under vand ved kraftig nedbør.  

Skolebestyrelsen forelægges billeder og orientering om status og det 
anbefales, at undersøge muligheder for en vurdering i forhold til en 

renovering af området. 

Legepladsens tilstand påvirker forældretilfredsheden. Lar-projektet har ikke 
været muligt at få i gang. 

Formanden forslår at skolebestyrelsen laver en beskrivelse af situationen 
med henblik på, at få bevilget en renovering. Elevrådet har tidligere udtalt 

sig om problemet til Kommunen. 

 

O - D - B 

134  X Henvendelse vedr. udfordring med faglokaler 

I forlængelse af drøftelse på mødet i oktober har skolebestyrelsen 

modtaget vedhæftede svar fra forvaltningen. 
 

Til bestyrelsens orientering. 
 

Bestyrelsen vil arbejde videre med etablering af faglokaler på skolens 
område 

 

O  

135  X Høringssvar vedr. CampusU10 
Forslag til høringssvar fra skolebestyrelsen drøftes og fremsendes. 

 

Lars indstilles fra Ådalens Skole. 

O – D -  B 

136   Udsendte papirer omkring styrelsesvedtægten er ikke kommet på 

dagsordenen. Der er høringssvar 13.11.  
Der sendes et høringssvar, hvor bestyrelsen tager vedtægten til 

efterretning med en bekymring for den valgperiode på 2 år, der ønskes 

indført for allerede valgte medlemmer 
Der er en betænkelighed fra at medlem om, at ikke alle 

bestyrelsesmedlemmer er til stede 
Morten har skrevet et høringssvar, der rundsendes. Høringssvaret kan 

 

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

137   Evt. 

 
Servering på december mødet planlægges 

Der spørges til trafikmarkering på skolens område. Der er svar på, at det 

bliver klaret til foråret 
 

O 

   Påtegning af mødereferat 
 

B 

 

 
 

O = orientering, D = drøftelse, B = Beslutning 

 


