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Bestyrelsesmøde
Gylling Skole
& Børnehus

Dato: 23.4.2018
KL. 17.30 - 20.00

  
Punkt:

Indhold:

Afbud: Thomas
Referent: HP
Referat:

Opfølgning af referat af 6.3.2018
Orientering ved:
                    a) forældrevalgte
                        
                    b) ledelse
                        - om skole
                        - om SFO     
                        - om børnehave
                    c) personale
                    d) elevråd

Trine er valgt til mødeleder i Thomas fravær.
a)
der har været valgmøde i oplandet til ny bestyrelse og
4 fra vores bestyrelse deltog.
Den nye bestyrelse træder i kraft 1 august.
Der er opstillingsmøde og valg den 24.april
b)
*Helle og Erik har idag haft møde med den
koordinerende pedel i oplandet Karsten Kristensen.
Vi havde brug for at få løst opgaver her og nu og få
snakket hvad vi gør på sigt.
*Ansøgningen om integrerede pladser var ikke på
møde i udvalget i april. Vi håber den kommer med i
maj.
* tidligSFO er kommet godt fra start. Børnene trives
godt deroppe og det er et dejligt hold.
Forældrene melder også om, at børnene trives i
tidligSFO.
* Der har været møde i dagplejen, hvor vi drøftede
hvordan vi samarbejder trods afstanden fra Gylling til
Ørting. Dagplejerne i Ørting får samme tilbud som
dagplejen i Gylling mht aktiviteter og aftalen er, at de
deltager som de kan afhængigt af deres børnegruppe.
c)
de nye lærere er faldet godt til.
d)
* Elevrådet er i gang med at lave plakater til deres
klub.
* Toiletterne stadig i fokus og sproget om hvordan vi
taler på skolen arbejder de også med.
* Der har været møde med BUK udvalget i
byrådssalen for alle formænd og næstformænd
fra alle skoler.

Timefordeling til fag og klasser
Vedlagt som bilag.

Erik gennemgik timefordelingen

Trivselsstatus 2. kl. og 5. kl.
Vedlagt som bilag.

2.klasse
pigegruppen er noget snu og kan være hårde ved
hinanden, men Susan er opmærksom på det.

Christine orienterede om PLC arbejdet i Gylling.
opfordring til at ligge indslaget på forældreintra.
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Bestryrelsens planlægning af
mødet, hvor Vivian præsenteres
for forældrene.

5.klasse
der er et godt sammenhold i klassen og eleverne
passer på hinanden.
de forældrevalgte foreslår Vivian laver en skriftlig
præsentation af sig selv til forældene og at vi tænker
et møde ind til september i forbindelse med
forældremøderne på skolen. evt med præsentation af
den nye bestyrelse.
konceptet skal dække dagplejen og børnehaven også.
Thomas melder tilbage til Vivian.

Varsling i forbindelse med
arrangementer og møder.

Hvor lang varsling kan forventes ift arrangementer ?
Kan vi lave et princip for god varsling.
senest 4 uger før har nogle forældre brug for at kende
datoen og det kan vi stræbe efter, samt huske at
have med i planlægningen.
Årshjul for skoledelen
Årshjul for dagplejen/børnehaven
Husk det skal sendes som besked og ligges på
skoleporten.

Mødedatoer for resten af perioden. 30 maj, 17.30-20.00
Evt.

* lokalrådet henvender sig evt omkring underskrift ift
Cykelstien mellem Gylling og Ørting
vi sætter punktet på kommende møde til opfølgning.

Mødeleder

Thomas

Indkøber

Marianne
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