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• Orientering.
•Til og fra fællesbestyrelsen og
forretningsorden lokalråd, hvor fælles bestyrelsen har møde angående dette i et udvalg og ønsker input til den endelige
udformning.
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Der er nedsat et udvalg, der kigger på forretningsordenen for de fire
lokaleråd. Rammerne for de fire lokalråd bliver fastsat på næste bestyrelsesmøde.
Forslag fra udvalget:
3-5 forældrevalgte + de 2 forældre som sidder i fælles bestyrelsen.
1-2 pædagogiske ledere - gerne begge
2 elever fra elevrådet
1-2 medarbejder evt. en skole og en børnehus/dagpleje medarbejder.
Lokalrådet skal sidde 2 år. Valgene følger bestyrelsesvalgene.
6 møder om året.
Gylling lokalråd foreslår, at valgene i lokalrådene foregår forskudt fra
bestyrelsen - sådan at alle medlemmerne ikke bliver skiftet ud på en
gang.
Der skal nedskrives en fast valgproces.
Skal der stilles krav til hvilke forældre, der skal deltage i rådet? Børnehus, dagpleje og skole.
Der skal laves valg til lokalrådene nu. Der skal vælges nye medlemmer i
januar. Det nye råd skal træde i kraft i februar.
Der skal måske afholdes en workshop, hvor forældrene kan blive inddraget i lokalrådet. Mandag d. 14/1-2019 —> workshop.
Det er muligt at stille op, selvom man ikke er tilstede på dagen.
Skolekreds?

Lokalrådene skal være repræsenteret i ansættelsesudvalg frem for
medlemmer fra fællesbestyrelsen.
Skal skolebestyrelsen og evt. en advokat kigge forretningsordenen
igennem? Bliver loven overholdet. Kan der træffes bestyrelses beslutninger uden for de formelle møder?
Timefordeling —> skal godkendes af bestyrelsen. Der ønskes kun at
bestyrelsen fastsætter principper.
Økonomien skal drøftes i lokalrådet ud fra den devise, at de lokale har
et større indblik i mulighederne. Økonomi skal være et fast punkt på
dagsordenen (orientering).
Lokalrådet skal være med til at fortolke de principper, bestyrelsen laver.
Der tages referater med til og fra lokalrådene og bestyrelsen.
Det foreslås, at alle lokalrådene skal modtage trivselsstatusser fra klasserne på de 4 skoler, som hos os.
Det ønskes, at fællesledelsen kommer med et udkast til dagsordenen f.eks. i forhold til høringssvar og principper.
Lokale input til høringssvar fra lokalrådene

• Trivselsstatusser for 4. og 6. kl.
Godt med disse statusser.
• Vikardækning
Kan der laves en form for fælles vikardækning i de fire landsbyordninger?
Gerne uddannet lærer - som fastansat vikar i LBO på måske 15-20 timer.
Meritstuderende?
Det bruges mange ressourcer på vikarer (bl.a. pga. sygdom,
kommunale møder, lokale møder, uddannelse, kurser, omsorgsdage,
seniordage, ferie mv.)

• Evt.
Der en slået en skolepædagog stilling op. Samtalerne bliver mandag d.
10/12. Skriv til Helle, hvis du ønsker at deltage. Samtalerne bliver om
eftermiddagen —> Kristina deltager.
Vi har fået en cykelsti.
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Skal der laves en infoseddel om Gylling Skole til mulige nye elever i
skoledistriktet fra Ørting? Må vi det?
Gyllings hjemmeside skal opdateres og kommer fra august på en ny
platform under AULA.
Vi skal på et tidspunkt evaluere brugen af iPads på Gylling Skole.
Der er ved at blive lavet en spørgeskemaundersøgelse kommunalt om
digitale læringsmiljøer.
Digitale ordensregler. Reglerne er blevet givet for sent og reglerne som
den tidligere bestyrelse har lavet var ikke med.
Skal der igen laves en info aften for 0.klasses forældrene om iPads.
Hvilke spil må eleverne spille? Fælles udmelding. Alderssvarende.
Forældrene til de kommende børnehaveklassebørn er urolige over at
være så få børn.
Klassen bliver oprettet.
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