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Punkt:

Indhold:

Afbud: Hanne Appel, Christine
Referent: HP

Referat:

Opfølgning af referat af 22.5.2017
Orientering ved:
                    a) forældrevalgte
                        
                    b) byrådsrep.
                    c) ledelse
                        - om skole
                        - om SFO     
                        - om børnehave
                    d) personale
                    e) elevråd

a.
Der har været møde og Thomas har været interwievet
til P4 om specialtildelingsmodellen.
b: afbud
c:
   dagpl. vi har haft informationsmøde for forældrene i
Ørting og der var meget positiv tilslutning. De næste
3 uger har vi fast dagplejebørn fra Ørting i
børnehuset i gæstepasning.
bhv: vi har fået mange nye børn ind over
sommeren. 5 af dem er tilflyttere. Vi har også fået en
syrisk kvinde i virksomhedspraktik og 3 syriske børn.
Der spørges til, om der følger ressourcer med til
personalet omkring støtten til flygtningebørnene, og
det gør der ikke.
klubben: der er 32 tilmeldte og Niels Bargmann har
rigtig godt fat i børnene. Han er taget ud af sfo for at
være gennemgående i klubben.
SFO. der er to sygemeldinger og vi har en del
pladsudfordringer, men vi tager den med ophøjet ro.
Dorthe orienterer på det fælles forældremøde for
indskolingen.

Drøftelse og input til det videre
Der spørges ind til
arbejde med styrelsesvedtægterne * opmærksomhed for evalueringstidspunkt.
Se bilag udsendt d. for de fire landsbyordninger.
* opmærksomheden i at rullene er fornuftige ift
1.9.2017.
sammensætningen og at det på samme tid skal være
attraktivt at sidde i bestyrelsen/rådet. Samt at overlap
sikrer vidensdeling.
* det er vigtigt at alle medlemmer har stemmeret
uanset hvilken "afdeling" man er valgt på baggrund
af, her menes dagpleje, bhv, skole osv- Altså klart
formuleret, at alle har stemmeret for hele området i
egen landsby.
* opmærksomhed på signalværdien i, at det ikke
benævnes skole, men en samlet betegnelse der
dækker det samlede hele i landsbyordningen.
* opmærksomhed på om der skal være suppleanter,
således at det er lokale medlemmer der deltager ved
ansættelser.
* der skal drøftes lokalt hvor snitfladerne/opgaverne
mellem rådet og skolekredsen skal være.
* årshjul med en overordnet ensartethed for møder
og temaer.
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Bilag udsendes med Forventet regnskab 2017.
dagsordenen
Orientering om, hvordan de kan
komme til at blive.
Drøftelse af konsekvenserne af
specialtildelingsmodellens vilkår.

orienteringspunkt .
Vi forventes at komme ud med et minus på 850.000
kr. i 2017, hvis der ikke var kommet andre
forudsætninger for vores betaling af
specialklasselever.
Pga. vi pr. 1.8.2017 skal betale udgiften for betalingen
af de elever i Ørting, som hidtil har høret til
Vestermarkskolen får vi et markant større minus.
Da der samtidig er kommet tilflytter familier fra andre
kommuner, med børn som skal gå i specialklasse,
kommer Gylling Skole & Børnehus til at skulle betale
ca. 1,4 mill. kr. mere, så vores minus kan lande på
ca. 2,2 mill. kr.

Evt.

Vi skal være opmærksomme på at trivselsstatus skal
sendes ud med en besked klassevis.
Forældrene ønsker en besked med årets
arrangementer så snart de kendes. Der spørges også
til om det er muligt at lave et årshjul over
arrangementer.
Helle sender ud for bhv og dagplejedelen. Erik finder
en for skoledelen,der kan overtage opgaven efter
karina.

Mødeleder

Thomas

Forplejning

Erik
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