Børnegården Bison & 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. 26. september 2017
Dato: Torsdag d. 17. august 2017
Tidspunkt: kl. 19.00 - 21.30
Sted: Børnegården Bison

Deltagere:
Afbud: Mohamed, Susanne
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.

Pnk 8 falder ud

2.

Nyt fra elevrådet (O)

10 min.

-

3.

Orientering fra afdelingerne (O)
Kommentarer til skriftlig orientering

5 min.

Skraldespande: Ønske om at få skraldespande sat op på fodboldbanen, for at holde rent for
skrald. I skolegården er der skraldespande, her skal der arbejdes på at skralden puttes i
Der er et ønske om, at der igen indføres fredagsmad en gang om måneden. Dette arbejder
elevrådet videre med.
Elevrådet har også drøftet rene toiletter.
Næste møde 9. okt.

Bison:
- Strukturen er nu på plads og den er blevet udmeldt skriftligt til Bison forældre og på
efterårets forældremøde.
- Bison har haft besøg af arbejdstilsynet – Det var et risikobaseret tilsyn, og vi fået en grøn
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smiley.
Bison og fritidsdelen:
- Ansættelser: Der har været opslået en kombinationsstilling, hvor 2/3 dele af stillingen er
i Bison og 1/3 stilling er i fritidsdelen.
- Ansættelsesudvalget var enige om at ansætte Ove Jensen, og han kan starte den 1.11.17.
- Derudover blev Morten Bundgaard ansat i et årsvikariat – også i en kombinationsstilling.
Skolen:
- Vejlederkultur – der er I forbindelse med vores Synlig læring og trivselsprojekt blevet
igangsat sparring i teamene. I denne proces er der læring for både personale og ledere.
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4.

Udviklingsmodel på
 Institutions- og skoleprofil
 Åben institution/skole
 Udskoling

45 min.

-

Orientering fra dialogmøde om
budgettet for 2018 (O)

-

Profilskole:
Gr. 1 – Udeliv
Gr. 2 - Kreativitet/nytænkning
Gr. 3 - Samarbejde og fællesskaber på tværs af alder.
Gr. 4 – Hvorfor profilskole?

10 min.

-

Morten, Gert og Peter deltog i dialogmødet.
Det godkendte budgetforlig er kommet ud. I dette forlig tilføres der midler til skole, fritid
og dagtilbud.

5 min.

-

Oprindeligt er det lærernes dag, men bestyrelsen vil gerne værdsætte alle medarbejdere.
Morten kommer til morgensamling denne dag. Morten og Carsten bager boller til

Dialogmødet afholdt på Fælleden den
28. august

6.

Medarbejdernes dag (D+B)
Udvikling af den 5. oktober, som er

Peter præsenterede procesplanen for arbejdet omkring profilskolen, som sættes i gang i
forhold til medarbejderne.
Morten præsenterede en ny udviklingsmodel – en model hvor der drøftes ”Hvad,
hvorfor, hvordan”. Bestyrelsen arbejder rundt omkring profilskoleemnet i denne model.

Til punktet blev der nedsat grupper som arbejdede med:
- Den åbne skole:
- Gr. - Natur, foreningslivet

Udviklingsmodel med
Hvad?-Hvorfor?-Hvordan?

5.

-
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defineret som lærernes dag

medarbejderne denne dag
-

7.

Trivselstema – DropMob (D+B)

30 min.

Se mere på
https://redbarnet.dk/skole/mobning/dropmob/

-

Bestyrelsen har taget den indledende drøftelse omkring trivselsfolderen.
Punktet sættes på igen til næste møde.

Dialog om udsendt trivselsfolder
Beslutning om efterfølgende
behandling af ”Trivsel” i bestyrelsen
8.

Status på arbejde med Åben
Skole

10 min.

Udgået

9.

Økonomi og tilsyn (O)

10 min.

Udgået

Fra forældremøde i Bison:
- Facebookgruppen – forslag til at den bliver lavet som en gruppe I stedet for en side.
- Opfordring til at der kommer en reminder ud på intra, når der er
- Fra forældremøde på skolen: Det fornemmes, at der er god ro i organisationen. Et ønske
om at tale om fastholdelse af personalet – hvad gør vi for det?
- Bestyrelsesmøderne afholdes fremover på skolen.

Med udgangspunkt i dokument fra
Targit
10.

Evt.

5 min.

11.

Godkendelse af referat.

5 min.
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