Bestyrelsesmøde
Gylling Skole
& Børnehus

Dato: 30.5.2018
KL. 17.30 - 20.00

  
Punkt:

Indhold:

Afbud: Henning
Referent: HP

Referat:

Opfølgning af referat af 23.4.2018
Orientering ved:
                    a) forældrevalgte
                        
                    b) ledelse
                        - om skole
                        - om SFO     
                        - om børnehus
                    c) personale
                    d) elevråd

a)
jf.referatet fra sidst omkring skriftlig status til
forældrene som præsentation fra Vivian, har Thomas
spurgt til om den kunne hæftes på job og krav
profilen. Afventer svar fra Vivian.
Gylling er fuld repræsenteret i den nye fælles
skolebestyrelse, men de øvrige opland er ikke fuldt
repræsenteret. deadline er 31 maj for lukkelse af
pladser, men formændene har ønsket at pladserne
forbliver åbne og det har Vivian accepteret.
b)
arbejdstidsplanlægningen og skemalægning er
overgået til nyt program, som de pædagogiske ledere
er under oplæring i. Den endelige planlægning er
derfor færdig senere.
Der har netop været valg blandt personalet til poster i
bestyrelsen, AMR og MED og det får en indvirkning på
de individuelle timetal.
Krølle ( fra børnehaven) er valgt som
arbejdsmiljørepræsentant for hele Gylling skole &
børnehus.
Christine (TR for lærerne) er valgt som
personalerepræsentant til at sidde i den fælles
skolebestyrelse.
I det fælles AMR for de samlede landsbyordninger
sidder Christine og Krølle sammen.
Der er nok tilmeldinger til at kunne etablere
Juniorklub.
c)
Der er god stemning på skolen og de nye lærere
falder stille og roligt til.
I børnehuset er vi optagede af
gruppesammensætningen og opstart af integrerede
pladser.
Børnehusene i oplandet har været op kursus i Løft og
ergonomi i forhold til, at de har fået integrerede
pladser.
ventelisten ser ok ud til børnehaven.
på dagplejen er der ikke mange børn på ventelisten,
så vi håber på tilflyttere.
d)
elevrådet har stadig opmærksomhed på toiletterne.
Cecilie skal videregive til det nye elevråd.
Vi har indført affaldssortering af papir og elevrådet
har uddelt papirskraldespande til alle klasser.
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Bilag:
Trivselsstatus
statusbeskrivelse 3.
kl. vedlagt.

ingen kommentarer til status.

Status cykelsti, aftalt sat på ved
forrige møde.

Lokalrådet har spurgt om skolebestyrelsens opbakning
til tilbagemelding og den får de selvfølgelig.

Status pedelsituation

fælles drift og service slår stillingen op til besættelse
1.8.18 med ansættelse indtil videre i Gylling.
Stillingen blir på 37 timer.
Leo, lederen af fælles drift og service, er ansættende
myndighed, sammen med vores koordinerende pedel i
teamet, Karsten kristensen.
Erik, Helle og en personalerepræsentant er
repræsenteret til samtalerne uden stemmeret.
i øjeblikket er vi dækket ind med hjælp fra
pedelteamet og med hjælp fra byggeri.
Udearealerne gror til, så der er lavet aftale med
fælles drift og service grønne afdeling om at få en
opshining her og nu.
På sigt skal der beplantning til, der kan passe sig selv
til en vis grad.
indholdet af den fremtidige pedels arbejde, skal
afklares efter sommerferien.
der påtænkes nyt låsesystem, der kan tilgås
elektronisk over nettet.

Dato for bestyrelsens sidste møde
i dette skoleår.

Evt.

Vi holder ikke flere møder i dette skoleår.

Vivian skal deltage på forældremøderne i starten af
det kommende skoleår. De lægges i september.
Samme koncept som sidste år.
Tilbagemelding fra forældre om meget positiv opstart
i tidligSFO.

Mødeleder

Thomas

Indkøber

Der bestilles fra Skolemad.
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