Skolebestyrelsesmøde den 14. juni 2018
Distriktskontoret Ådalskolen Bohr
Mødetidspunkt: 18:00-19:00
Deltagere
Forældrerepræsentanter: Mark West, Kasper Just Bonde, Torben Elliot Meyer,
Jane Johansson, Dorte Nielsen, Kirsten-Marie Simonsen.
Medarbejderrepræsentanter: Søren Tackmann, Lene Snitgaard Madsen, Christian Bagge.
Elevrepræsentanter:, Maja Monrad, Anne Sofie Dal Eriksen
Ekstern repræsentant:
Ledelsesrepræsentanter: Morten Heide, Karen Gerling Hansen, Ole Lerke.
Fraværende: Allan Højholdt Villumsen, Pia Kaae Hansen, Vibeke Olsson, Erling Petersson, Nesline Faye
Cadame, Signe Ditlefsen.
Referent: Morten Heide
Dagsorden
1
18:00- Valg af ordstyrer, v/ Ole Lerke
18:05 Til beslutning
Jane Johansson foreslås som ordstyrer.
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Jane blev valgt.
18:05- Godkendelse af dagsorden, v/ ordstyreren
18:10 Til beslutning
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Dagsorden godkendt.
18:10- Nyt fra elevrådet, v/ elevrådet
18:15 Til orientering
Vita: Ikke så meget nyt siden sidst. Det kommunale fælleselevråd har holdt oplæg på Vita d.d.
bl.a. om Bruxellesturen. Der skal foretages elevrådsvalg vælges formandskab inden
sommerferien. Der er stor rift om at blive elevrådsrepræsentant, der er kampvalg i næsten alle
klasser.
Fourfeldt: Der har også været oplæg fra det kommunale fælleselevråd. På Fourfeldt er der
ikke den store opbakning til elevrådet. I forbindelse med det forestående elevrådsvalg er der
ikke mange, der pt ønsker at stille op. Der skal fokus på, om kommende 7. klasseelever er
interesserede.
Ole informerede om, at der fra kommende skoleår laves et Bohr-elevråd med repræsentanter
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fra alle tre afdelinger (Formand og næstformand).
Der skal vælges to repræsentanter fra Bohr-elevrådet til det fælles kommunale elevråd.
Forslag om at de kommende 7. klasser vælger elevrådsrepræsentanter, når/hvis de nye
klasser mødes før sommerferien.
18:15- Gennemgang af kommende skoleårs skemaer, v/ Morten Heide
18:35 Til godkendelse
Jf. gældende lovgivning skal kommende skoleårs skemaer forelægges bestyrelsen til
godkendelse. Skemaerne vil ligge til gennemsyn på bestyrelsesmødet.
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Der er lagt skemaer for kommende år. Der pågår stadig justeringer på afdelingerne. Der er
gjort en stor indsats for at leve op til principperne vedtaget af bestyrelsen. Generelt betragtet
er det lykkedes. Der har været en række bindinger, som har vanskeliggjort en del af
skemalægningen – dog ikke noget, der skyldes de vedtagne principper.
De vejledende timetal er overholdt og antallet af timer i faserne er overholdt.
18:35- Meddelelser, v/ alle
18:45
Ole:
 Status på elevernes fordeling på toningerne i kommende 7. kl.
Fordelingen på toningsholdene i almenklasserne er lykkedes således, at 95% får opfyldt
deres 1. prioritet. Der er op mod 80 elever, der skifter matrikel i forbindelse med
toningerne i de almene klasser.
På Vita er oprettet:
- Craftsman
- Drama og performance
- Ide og design
- It, medier og teknologi
- Madkundskab
- Mathlab
- Musik, samspil og instru.
- Psykologi
- Multisport
På Fourfeldt er oprettet:
- It, medier og teknologi
- Krop, sundhed og velvære
- Madkundskab
- Multisport
- Science/innovation (”Science-klassen”)
Science-linjen på Fourfeldt var udfordret i forhold til kommende års 7. årgang. Der var
ikke mange ansøgere. Der er lavet en kombi-løsning, hvor en klasse oprettes med elever
fra almenklasserne, hvor Science får en hel science-dag og de elever, der havde søgt
science er kommet i samme klasse.
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Der var til gengæld lidt for mange ansøger til den internationale linje – 5 elever fik afslag
og klassen starter ud med 28 elever i det nye skoleår.
På Vita starter to Da Vinci-klasser og to idrætsklasser, der er fyldt godt op.
HandsOn for kommende 7. og 8. årgang er, som tidligere meldt ud lukket ned grundet lavt
elevtal. Til gengæld har 19 elever valg toningen ”Craftsman”, som er en pendant til
HandsOn.
Forslag om at invitere gæster (lærere på toningerne) ind for at fortælle om toningerne.


Teknologiforståelse.
Inden for en årrække er det tanken, at folkeskolen skal arbejde med Teknologiforståelse.
Forud for dette har Undervisningsministeriet meldt ud at 45 skoler i DK skal være
forsøgsskoler. Bohrskolen lægger en ansøgning ind på dette - der er møde i næste uge
med forvaltningen med henblik at udfærdige ansøgningen.

Kasper:
 Status på etableringen af lokalafdelingen af Skole & Forældre.
Ikke så meget nyt…
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Status på Bastian Overgaard, strategisk og kollektiv stilhed.
Kasper er i dialog med Bastian Overgaard.
18:45- Tak til den afgående bestyrelse, v/ Mark West
18:55 Til orientering
Mark gav et rids over det arbejde bestyrelsen har lavet i perioden – og et tak for indsatsen til
alle.
18:55- Eventuelt, v/ alle
19:00
Aldersbegrænsning på film – det er drøftet tidligere uden at der er lavet principper for det.
Måske det skal tages op igen i den nye bestyrelse, men der er i bestyrelsen tillid til, at lærerne
og pædagogerne kan administrere det, der anvendes i undervisningen.
Fritidsdelen på Ådal praktiserer, at medlemmer i fritidsklubben kan være i ungdomsklub en
aften om ugen fra 18.00-20.00 (børn fra 4.-6. klasse).

Herefter fællesspisning i anledning af sommerferien og som afslutning på denne bestyrelsesperiode.
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