Dok.nr. 727-2019-12808

Dagsorden og Referat, SBR Gylling
Vedrørende:

dagsorden skolebørnehusråd 28.
januar 2019, kl. 17.30-19.30

Mødedato:
28.01.2019

Deltagere:

Tidligere børnehusråd og nye børnehus råd.
Det gamle råd:
Thomas Søndberg, Trine Elmelund Lindeskov,
Henning Amstrup, Kristina Andersen, Marianne
Christensen Sørensen
Personalerep. Jette Frederiksen, Christine Tønder
Hyldgaard.
Det nye råd gældende fra d. 1.2.2019:
Ditte Bojer Olesen, Kristina Andersen, Lisa Fønss
Rasmussen, Marianne Christensen Sørensen,
Marie Tefre.
Fra fællesbestyrelsen: Rikke Kirckhoff Nielsen,
Trine Elmelund Lindeskov.
Personalerep. Jette Frederiksen, Christine Tønder
Hyldgaard.
Elevrepræsentanter: deltager fra næste møde i det
nye råd.

Afbud:
Referent:

Helle Pedersen

Mødeleder. Thomas
1. Overleveringsmøde mellem det tidligere og det nye
skolebørnehusråd.

2. Til og fra fællesbestyrelsen.
Der har ikke været møde i bestyrelsen siden vi valgte medlemmer til det
nye SBR.
På dagsorden er stadig møderunden på de 4 skoler. Næste gang på
Saksild Skole.
Nyt punkt på dagsorden i bestyrelsen er : nyt fra ledelsen.
Der skal igangsættes et arbejde med at samle LBOens principper.
Trine har videregivet dem vi havde intra gældende for Gylling skole &
Børnehus.
På dagsorden er også workshop omkring IPADS og arbejdet med
inklusionshandleplanen.
Samarbejdet med Børn Unge og Kulturudvalget skal sættes i system,
så høringssvar. Det er også vigtigt det politiske system gøres
opmærksom på de grundvilkår vi har at svare ud fra.( omkring
Høringssvarene)

Der skal være en opmærksomhed på, at der ved høringssvar på
dagtilbudsområdet, evt inddrages en pædagogisk leder fra dagtilbud.

3. Hvad kan rådet rådgive om/arbejde med og hvad
ligger uden for rådets området. Se til inspiration beskrivelse af
rådets opgaver i det vedlagte
bilag ”forretningsorden for bestyrelsen ved landsbyordningerne i
Odder Kommune.”
Vi ønsker og en tydelig ramme for hvad opgaverne er i SBR, og hvilke
kompetencer rådet har.
Faste punkter på dagsorden.. Udarbejdelse af dagsorden, skal vi
konstitueres med formand, eller hvordan laver vi dagsorden fremover Er
formanden mødeleder og kontaktperson mellem råd og bestyrelse?
Vores udspil er : ( trine laver et udkast til drøftelse) og det kopieres ind
her.

4. Gennemgang af inputs fra deltagerne i forældremøde d. 14.
januar 2019, hvor det nye råd blev nedsat.
Bilag kopi af de nedskrevne inputs fra mødet.
Vi laver en prioritering af opgaver til SBR.
* Sfo
* Kommunikation
Samarbejde med foreninger og råd i byen og bruge aktivt at vi har
forældre der sidder med flere kasketter.
Branding er vigtig, Hvad er vigtigt at vi får på den nye hjemmeside? Det
nære er også vigtigt.
Hvilken anderledes kommunikation ønskes mellem skole/børnehus og
forældre.
En tydeliggørelse af hvor vi kan finde vores principper og især den
lokale udmøntning af dem. Kendskabet til skolens lokale “principper”
både for forælder og ansatte.
*Orden og tab af kompetence / dannelse aspektet.
*Trivselsbeskrivelser er fast punkt på dagsorden.
Kommunikation er første punkt vi tager op i SBR.
5. Trivselsstatus
Bilag: trivselsstatus 1. kl. og trivselsstatus 3. kl.
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6. Deltager fra rådet i ansættelsesudvalget til besættelse af
lærerstilling/barselsvikariat.
25 februar kl 16.30
Ditte deltager, evt Trine.
der er plads til at flere kan tilmelde sig hos Erik.
7. Forventet resultat regnskab 2019.
Bilag: forklaring af årsagen til det store underskud.
Orientering om hvordan specialtildelingsmodellen skaber ubalance i
vores regnskab. Personalefratrædelser og feriepenge har kostet.
Minus fra tidligere år er overført, og skyldes også specialtildelingen.
Vi ønsker at vores gæld eftergives, da special tildelingen har en stor
betydning for vores regnskab og vores urimelige vilkår at drive
landsbyordning på.
Punktet skal have opmærksomhed i bestyrelsen, så regnskabet på
bundlinjen for alle LBO
evt
Døråbningen og tilsyn.
Tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen.
Datoer for kommende møder:
I Skolebørnehusrådet for Gylling Skole & Børnehus:
D. 25. marts og 20. maj 2019, kl. 17.30-19.30.
I Fællesbestyrelsen for landsbyordningerne:
D. 7. februar, 8. april, 6. juni
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