Gl. Rye skole
Nyvej 1
8680 Ry
Tlf: 87 94 26 80
E-mail: gl.ryeskole@skanderborg.dk
Hjemmeside: www.gl-rye.skoleintra.dk

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 27. marts 2017
Dato: Mandag d. 17. marts 2017
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30
Sted: Personalerummet, Gl. Rye Skole

Deltagere:
Afbud: Else Jensen, Lisbet Hartwell Christensen, Camilla, Lea
Fraværende:

Dagsorden

Tid

Referat

Hvad handler punktet om? Er der særlige ansvarlige
eller gæster?
Er det til orientering (O), drøftelse (D), beslutning (B)
eller godkendelse (G)?

Estimeret
tid til
punktet

Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. deadline.

1.

Gennemgang af dagsorden (G)

3 min.

2.

Nyt fra elevrådet (O)

10 min.

Elevrådet deltager ikke - der er et udviklingspunkt i forhold til fremadrettet at få dem inddraget.
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3.

Orientering fra afdelingerne (O)
Orienteringen fra ledelsen og fra
medarbejderrepræsentanter.

10 min.

Skolen:
Vi har tilmeldt os til et co-teaching forløb. Det er et inklusions-udviklingsarbejde, hvor
undervisere fra specialklasser/skoler bliver koblet sammen med lærere fra almendelen.
Gl. Rye skole er blevet udtrukket til at få lov til at deltage i udviklingsprojektet KIDM - Kvalitet i
dansk og matematik i 4. og 5. Klasserne i matematik.
Økonomien er på rette vej. Vi er på vej ud af fratrædelser og langtidssygemeldinger
KMD Educa - et nyt system til skemalægning af arbejdstid mm.
Kreativ aften: En rigtig god aften
Vi har fået en elevtilgang til mange af vores klasser. Det betyder, at vi på mange klasser nu får en
A og B klasse, med samlæsning og et stort klassefællesskab
Bison:
Bisonbanden er klar til at rykke op på skolen. De holder afslutning i Bison i slutningen af denne
uge.
Der er forældremøde i Bisonbanden på torsdag.
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4.

Orientering fra fællesmøde for
bestyrelsesformænd (O)

10 min.

Skanderborg kommune er i følge bestyrelsesformændende den kommune i Region Midt, som
giver det laveste beløb pr. elev til skolerne.
På baggrund af dette, har bestyrelsesformændende et ønske om at få politikerne i tale, frem
mod at få mere kvalitet i skolerne.
Der er nedsat en styregruppe, blandt formændene hvor bl.a. Morten Barazinski fra vores
bestyrelse er med.
Det ser ud til, at mødet med politikerne bliver den 20. april.
Tanken er at det er styregruppen som tager med til mødet. Bestyrelsen giver styregruppen
mandat til at undre sig over de økonomiske tildelinger.

5.

Opsamling på bestyrelseskursus
den 23/2-17 (D)

20 min.

Det et var godt at få en ind udefra, til at fortælle os om bestyrelsesarbejde.
Det var et godt og informativt kursus. Der var en oplevelse af en lidt manglende dialog
Hvad er principper og retningslinjer - dette blev vi ikke så meget klarere på.
Finns oplæg var et udtryk for, hvor komplekst et bestyrelsesarbejde er.
Der var et ønske om, at vi som bestyrelse havde været mere aktive og ikke så lyttende.
Fremadrettet kan det være en god ide, når vi kommer til at drøfte noget i længere tid, at der bliver
et par stykker, som bliver undersøgende omkring emnet til næste møde.

Reaktioner, tanker og hvad nu?

Der arbejdes videre på, hvad næste skridt i forløbet er.
Der ligger et E-kursus inde på Skole og Forældres hjemmeside.
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6.

Årsmøde den 23/5-17 (D)

60 min.

Drøftelse af punkter og indhold. Arbejdsgruppen samler op og laver den endelige oversigt over
visionsværkstederne.
Der skal være en sekretærfunktion i hver gruppe, så vi får samlet op fra grupperne.

30 min.

Udsættes

Proces om:
 Indhold – visionsværksted.
 Kommunikation om event.
Aftaler:
 Opgaver i forbindelse med
arrangementet
 Tilmelding via Intra

7.

Kommunikation fra bestyrelsen
(B)
Har tidligere været på dagsorden –
status og næste skridt.

8.

Orientering fra fællesmøde for
bestyrelsesformænd (O)

10 min.

Udgår - er det samme som punkt 4

9.

Evt.

5 min.

Der er blevet etableret hjertestarter nede ved Bison
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10.

Punkter til næste møde.
 Evaluering af årsmøde
 Planlægning af næste skoleår
herunder bestyrelsens årshjul
 Status på Min Uddannelse



11.

5 min.

Dialog om bevægelse i skolen
Dialog om kost og klassekasse

Godkendelse af referat.

Næste møder/aktiviteter:
 27. april: Bestyrelsesmøde
 10. maj: Temaaften for forældre om robusthed med oplægsholder Poul Lundgaard Bak. Samarbejde med Knudsøskolen, Bjedstrup Skole, Mølleskolen
samt dagtilbud i Ry. Lokaliteten er Mølleskolen.
 23. maj: Bestyrelsens årsmøde: Årsberetning og visionsværksted.
 31. maj: Bestyrelsesmøde
 19. juni: Bestyrelsesmøde

