Bestyrelsesmøde
Gylling Skole
& Børnehus

Dato: 22.5.2017
KL. 17.30 - 20.00

  
Punkt:

Afbud: Henning Amstrup, Hanne Appel

Referent: HP

Indhold:

Referat:

Opfølgning af referat af 24.4.2017
Orientering ved:
                    a) forældrevalgte
               
                    b) byrådsrep.
                    c) ledelse
                        - om skole
                        - om SFO
                        - om børnehave
                    d) personale
                    e) elevråd

a) Distriktskolelederstillingen er genopslået.
Formændende deltager denne gang.
b) afbud
c) tilmelding til juniorklub er nu på 16. så Klubben
oprettes
Renoveringsarbejdet er sendt i udbud og der er
præsentation af materialet onsdag for skoleledelsen
og pedellen.
Der har været et stillingsopslag opslået i den interne
jobpulje, men ingen ansøgere. Stillingen opslås
derfor fra den 23.5 med ansøgsfrist torsdag den 1.6
samtaler den 7.6 fra 16.30. Trine deltager fra
bestyrelsen.
Besøg hos dagplejerne i Ørting. Der var god stemning
og vi snakkede om deres samarbejde med
Margrethelyst.
TidligSFO er kommet godt fra start. Der kommer en
trivselsrapport på næste møde. Efter sommerferien
evalueres modellen for vores tidlig SFO.
d)
e)

Opfølgning fra d. 24.4.2017.
Vil bestyrelsesn sende uopfordret
"høringssvar" om arbejdet med
nye styringsvedtægter?

Der er brug for at vide, hvilke kompetencer der er for
de forskellige råd. At få defineret rollen, opgaven og
beslutningskompetencen.

Siden bestyrelsesmødet er der
vi skal være obs på at kunne sikre bevarelsen af
indbudt til til møder d. 31. maj kl. skolekredsen.
19.00-20.30/21.00 med BUKudvalget og bestyrelsesformænd
og skoleledere.
Desuden d. 12. juni kl. 19.0021.30 med bestyrelserne for
landsbyordningerne.
Input til deltagerne i mødet.
Principper.
det med rødt tilføjes.
Revideret forslag efter sidste møde
til "digitale ordensregler," forslag Ipaden kan blive inddraget ved overtrædelse.
vedlagt.
Trivselsstatus for 2. klasse og 4.
kl.

Sprog og omgangstone går igen i alle
trivelsrapporterne, så det sætter bestyrelsen fokus på

http://www.gyllingskole.dk/...enter/Skolebestyrelsesmøde/perioden%20august%202014%20til%20juli%202018/2017%2022%20maj.htm[24-05-2017 15:41:06]

Status vedlagt som bilag.

og laver et skriv til forældrene om. Trine laver et
udkast.

Næste mødedato(er).

Tirsdag 29 august.

Evt.

Information om 0.klasse til kommende elever/forældre
laves skriftligt i år, da eleverne kender skolen fra
deres tid i TidligSFO.

Mødeleder

Thomas

Indkøber

Trine
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