Bestyrelsesmøde
Gylling Skole
& Børnehus

Dato: d. 31. januar 2018
KL. 17.30 - 20.00

Afbud: Henning,
Merethe deltager som suppleant.

Referent:
  
Punkt:

Indhold:
Opfølgning af referat af
30.11.2017
Orientering ved:
                    a) forældrevalgte
                        
                    b) byrådsrep.
                    c) ledelse
                        - om skole
                        - om SFO     
                        - om børnehave
                    d) personale
                    e) elevråd

Helle

Referat:
a) Thomas orienterer om at Vivian indkalder til fælles
forældremøde på tværs i oplandet 26.februar.
- Der er igangsat et analysearbejde omkring sårbare
børn i Odder Kommune og oplandet har fået 2
pladser.
Vi drøftede deltagelses ønsker fra de forældrevalgte.
b) ingen
c) - Markeringen af renoveringen gik rigtig fint med
mange gæster både kendte og fremmede. Børnedelen
gik også rigtig godt med flot sang.
De forældrevalgte kunne godt ha ønsket indslag/tale
fra Vivian eller politisk side.
- Arbejde med Dannelse i skolen.
Erik orienterede om de lokale prøvehandlinger.
Der arbejdes på et arrangement for forældre på tværs
i oplandet. Invitation kommer ud når vi ved mere.
-Skoleindskrivning i næste uge.
Derefter kendes det endelige elevtal i kommende
o.klasse.
-Der arbejdes stadig på en fællesansøgning med
Saksild skole & børnehus ift integrerede pladser i
børnehaverne.
d) Vi er kommet godt tilbage efter juleferien.
Personalet har haft efterspurgt en snak med Vivian og
vi havde møde med hende i sidste uge.
Hun gav mange svar på de spørgsmål personalet sad
med. Især den omkring hvilke ledere personalet skulle
gå til i det daglige.
Der er ansat en ny lærer i Dittes stilling.
Emilie Conradsen hedder hun og kommer primært til
at have 4 klasse.

Bilag 0. kl.

Trivselsstatus

Vi skal huske at det sendes ud til forældrene.

Fokus på sprog- og omgangstone
blandt børnene.

Det kan være svært at vide hvornår man som
forælder må bede andres børn tale ordentligt. Men
hvis bestyrelsen kunne melde ud, at det er i orden at
påtale overfor andres børn, ville det måske være
lettere at løse det i fællesskabet.
En forventningsafklaring af normer.
Vikarer skal oplæres i sprogbruget og vide hvad vi
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tolererer.
Vi skal som rollemodeller have en opmærksomhed på
det konstant og kunne på fællessamling snakke om
det med jævne mellemrum.
SFO tager det som indsatsområde nu hvor
personalestaben er tilbage.
Forslag om vi kunne koble omgangstonen på
dannelsesprojektet.
Elevrådet foreslår, at de til en fællessamling snakker
med de andre elever om omgangstonen.
Vi føler det op med en skrivelse derefter på intra,
hvor vi informerer om vores drøftelser fra i aften og
vores holdninger til sprogbrugen.
Elevrådet foreslår at ALF kunne bruges til møder.

Bilag eftersendes af Tidlig SFO fra april.
HP
Præsentation af, hvordan
rammerne forves at blive i år.

Bilag,
beskrivelse og
eksempler på mad,
der kan bestilles.

Vi sætter punktet på bestyrelsesmøde igen inden
sommer.
Rammerne ser ok ud, men forældrene er bekymrede
for ydertimerne og for om de små børn "drukner" i
SFO.
Der vil blive afholdt informationsmøde den 6 marts for
forældre til de kommende tidligSFO børn.

Skolemad.nu har henvendt sig til Vi tilslutter os ordningen og Erik undersøger nærmere.
os for at høre om vi er interesseret
i en madordning.
Børnehaven får tilbuddet . Vi drøfter det og vender
Skolemad.nu kan lave
tilbage,men bestyrelsens udspil er, at det skal være et
madordningen for børnene, hvor
tilbud til alle i ordningen.
forældre bestiller maden på
skolemads hjemmeside.
Maden leveres fra Katja sandwich
& salatbar.
Skal vi lade det være et tilbud på
skolen?
kommende mødedatoer
6.marts, 23 april,
Evt.

Mødeleder

Thomas

Indkøber

Henning
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