Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 30. oktober 2017 klokken 19.00-22.00
Sted: Kontoret - ”Pyramiden”
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal
Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen, Jacob Vestersager Engdal, Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen, Lene Bahne Knudsen, Ulrik Skousbøll
Christensen, Jacob Vestersager Engdal, Charlotte Andersen, Rikke Bach Andersen
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther & Stine Helleberg Therkildsen.
Elevrepræsentanter: Hannah Elmstrøm Lauridsen & Nicolai Baaske Petersen
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Krestine Aaen, Merete Bachmann Nielsen
Afbud: Søren Pind Lauritsen

REFERAT
19.00-19.10
Orientering
& Beslutning

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering
v. Susanne












Formanden præsenterer dagsorden
Fælles forældrearrangement om Digital Dannelse (Susanne)
Kursus om økonomi 25.09. (Rikke og Susanne)
Årsplan for SB er færdig og bruges nu som udgangspunkt når
dagsordensudvalget mødes (er medsendt som bilag)
Besøg fra Skægkærskolens SB (rundvisning ved Pia) 31.10. Pia aftaler en
dato med Peter Mortensen, hvor vi kan komme hos dem. Vi starter på
Skægkærskolen 10.01. klokken 19.00.
Dialogmøde 24.10. Temaet var samarbejdet mellem skole og hjem
(Susanne). Dagsordensudvalget drøfter, om det er nødvendigt at
udarbejde en ny antimobbestrategi nu, eller om det skal gøres i
kommende skoleår.
Forældrehenvendelse om pauser og klassetrivsel behandles på
novembermødet. Susanne sender en kvittering for modtagelse af
henvendelsen.
Punkter til ’eventuelt’.

19.10-19.20
Orientering

2. Nyt fra elevrådet
v. Hannah og Nicolai
Har ikke haft mange møder endnu.
Mange elever ønsker sig stadig en multibane.

19.20-19.30
Orientering

3. Orientering fra skoleledelsen
v. Pia







19.30-20.20
Drøftelse &
Beslutning

Skolernes motionsdag
Samarbejdsaftale med Skægkærskolen
Ansættelse af ny lærer
Skolens arbejde med digital dannelse/mobiltelefoner
Meebook. Vi åbnede for forældreadgang i uge 43
Husdage

Princip for Underretning om elevernes udbytte
af undervisningen II
v. udvalget: Susanne, Charlotte, Rikke
Udvalget præsenterer deres udkast.
Vi drøfter indholdet og laver eventuelle justeringer.
Vi beslutter sammen, om princippet kan blive klar til at blive fremlagt til
godkendelse på næste møde, eller om der skal fremlægges et nyt udkast.
Især elevplanen gav os anledning til debat.
Udvalget arbejder videre med et udkast, ud fra drøftelsen.
Ulrik går med i arbejdsgruppen.
Stine og Sofie får et udkast tilsendt inden 27.11., og sender hurtigt derefter
svar tilbage til arbejdsgruppen, som laver et forslag færdigt som bilag til SBs
januarmøde.
Bilag:
Udkast til princip
Eksempler på andre skolers princip

20.20-20.30

Pause 

20.30-21.15
Drøftelse &
beslutning

Skolens udviklingspunkter
v. skolens ledelse
Årets udviklingspunkter er  Mål i undervisningen
 Professionelt teamsamarbejde
 Ressourcegruppen

Mål med punktet: Give SB indblik i, hvad skolen er optaget af i år, og hvordan
vi arbejder med udvikling.
Formen: Information & refleksion – i en proces hvor alle får mulighed for at sige
noget.
Som en del af refleksionen drøftes, hvordan skolebestyrelsen kan
understøtte/bidrage til udviklingsområderne.
Udviklingsområderne gennemgået og drøftet.
Det gav god mening, at SB kender skolens udviklingsområder, når vi arbejder
bl.a. med principperne.
Bilag:
Overblik over udviklingsområderne
21.15-21.25
Drøftelse &
Beslutning

Ændring i forretningsorden for SB
v. Susanne og Jacob
Vi aftalte på septembermødet at tilføje en formulering om arbejdsgrupper og
mødeforberedelse.
Dagsordensudvalget foreslår nedenstående tilføjelse:
Skolebestyrelsen fungerer på møderne. På møderne kan aftales, at man frivilligt kan deltage i
arbejdsgrupper, som arbejder imellem møderne. Det forventes desuden, at medlemmerne
forbereder sig til møderne fx ved at læse bilag.

Formuleringen drøftes, justeres eventuelt, og vi træffer beslutning.
Udsættes til næste møde.
Bilag:
Forslag til ændring af forretningsorden
21.25-21.45
Drøftelse &
beslutning

Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 16-17
v. Susanne
Susanne fremlægger årsberetningen.
Næste skridt: På baggrund af beretningen sender Susanne overskrifter til
Stine, som sætter stikord fra beretningen op i en formidlingsmodel, som
lægges på Forældreintra, med en introtekst skrevet af Susanne.
Bilag sendt ud søndag.
Beretningen gennemlæses af alle, og man kan sende kommentarer til Susanne
(med cc til alle i SB), inden onsdag aften.
Susanne sender den færdige beretning Stine, som bearbejder til en
formidlingsmodel. Susanne lægger det på forældreintra, sammen med en
introtekst.

Bilag:
Årsberetningen
21.45-21.50
Beslutning

Statuspunkter til ForældreIntra

21.50-22.00
Orientering

Eventuelt

v. Susanne

Udearealer på skolen: Der er oversvømmelser foran SFO. Ledelsen tager
kontakt til FE.
Møderækken:
Møderne afholdes klokken 19.00-22.00
Mandag 27.11.
Onsdag 10.01. Vi mødes i Skægkær 19.00-20.00
Mandag 05.02.
Torsdag 08.03.
Onsdag 18.04.
Onsdag 16.05.
Tirsdag 12.06.

Emner til kommende møder:
November
 Kvalitetsrapport (ledelsen)
 Forældrehenvendelse omkring pauser og klassetrivsel
 Ændring i forretningsorden for SB (Susanne og Jacob)
Januar
 Godkendelse af skolens budget (Pia)
 Princip: Fælles-arrangementer i skoletiden I
 Planlægge SB-valg afholdt inden 01.06.
 Princip: Elevernes udbytte af uv III (Charlotte, Susanne, Rikke)
Andre indkomne ønsker:
 ...


