Bestyrelsesmøde
Gylling Skole
& Børnehus

Dato: 31.1.2017
KL. 17.30 - 20.00

  
Punkt:

Indhold:

Afbud: Hanne Appel, Muf,Marianne,
Referent: HP

Referat:

Opfølgning af referat af 5.12.2016
Orienteringspunktet Orientering ved:
sættes på til sidst
på mødet.
                    a) forældrevalgte
              
                    b) byrådsrep.
                    c) ledelse
                        - om skole
                        - om SFO
                        - om børnehave
                    d) personale
                    e) elevråd
Odder fælles elevråd OFE har
været samlet på Parkvejens Skole
d. 18. januar.
Elevrepræsentanterne fortæller om
arrangementet.

Elevrådet informerer om growth mindset som var
emnet for sidste møde ved OFE.
Emnet handler om at se det positive fremfor det
negative.

Trivselsstatus fra SFO

Det er en god ide at sfo laver en trivselsdel klassevis.

Gyllings elevråd er glade for at kunne samarbejde
med de andre elevråd og vil meget gerne Odder
Fælles Elevråd (OFE)

Det er dejligt at børnene får lov til at lege på tværs af
alder og bruge deres kroppe i fysiske aktiviteter.
Beslutning i BUK-udvalget om
skolestrukturændringer.
Præsentation ved EB af hvad der
skal ske i den kommende tid ift.
ledelse, ny bestyrelse, MEDudvalg, skoleindskrivning, busruter
osv.

Erik orienterede om politisk behandling af forslag til
ny skolestruktur.
Thomas laver et skriv ( til forældrene i Gylling) på
vegne af bestyrelsen omkring hvor bestyrelsen står ift
forslag om ny skolestruktur.
vedhæftet er bestyrelsens høringssvar.

Aftaler om hvem der deltager fra
bestyrelsen og laver ny
forældretilfredshedsundersøgelse i
børnehuset.

Forældrene i bestyrelsen ønsker ikke at foretage i
denne undersøgelse, da forældrene ikke er uddannede
i at bruge denne spørgeguide.
Det vil være de ressourcestærke forældre der vil
dukke op til en sådan seance, og det vil ikke give et
Se mail fra d. 16. december 2016 kvalitativt brugbart svar.
Vi tænker de data der er indsamlet for Gylling er
dækkende og tilfredsstillende for bestyrelsens arbejde
fremover.

Renoveringsplanen.
Skal der justeres
ift. skolestrukturændringer.

Drøftelse af, om vi kan trække ændring af
eksempelvis personaleadministration og personalestue
ud af den nuværende plan, hvis det er muligt og evt
erstatte det med en anden løsning eller prioritering.
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Opfølgning på fællespasning.
Herunder opfølgningsbrev fra
formand og Helle.

Helle og formanden skal lave en opfølgning, der
sendes ud til forældrene i dagtilbud uge 8.
Der sendes reminder ud i intra + opslag på spejlet i
bhv og hjemme i dagplejen.

Desuden.
Skal vi lave fælles SFO pasning for Desuden skal der laves sampasning i SFO.
de landsbyordninger i dagene op til på de samme tidpunkter.
påske, fredag efter Kr. Himmelfart, Derfor sendes også informationsbrev ud til SFO
uge 28, 29, 30 og dagene mellem
jul og nytår, for at kunne have
bedre normering på almindelige
dage?

Regnskabsopfølgning for 2016.

Regnskabsåret 2016 er ikke helt afsluttet, men det ser
ud til at vi kommer ud med et minus på 994.000 kr.
inkl. overført minus fra 2015 på 1.398.000 kr. Dvs.
en forbedring i forhold til 2015.
Skoledelen presses stadig økonomisk hårdt af udgifter
til betaling for elever i specialklasser, da
tildelingsmodellen ikke tager højde for
uhensigtsmæssighederne.
Se desuden bestyrelsens høringssvar til
skolestrukturændringerne.

Opstart og prioriteringer af arbejde Dette punkt prioriteres som start næste gang
med principper og værdisæt.
samt klassetrivsel for 0.klasse og 6 klasse.
Herunder justeríng af digitale
regler
Kommende mødedatoer skal
aftales

15 marts.
24 april.

Evt.
Mødeleder

Thomas Søndberg

Indkøber

Kristina Andersen
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