Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 17. september 2018 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, Jacob Vestersager Engdal, Ulrik Skousbøll
Christensen, Rikke Bach Andersen, Pernille Hjelmborg, Dorte Vestergaard Christensen, Ulrik
Rønne Antonsen
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther & Stine Helleberg Therkildsen
Elevrepræsentanter: Anna Bruhn Lauritsen (7.b). Louise Horskjær Mortensen (6.a) (deltager
indtil 20.50)
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Gunnar Friedrichsen
Afbud:

Dagsorden
19.00-19.10
Orientering
& Beslutning

19.10-19.20

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering
v. Susanne
• Formanden præsenterer dagsorden
• Punkter til ’eventuelt’

2. Nyt fra elevrådet
v. Anna & Louise
Her orienterer Gunnar også om ny organisering af elevråd på Balleskolen.
Bilag: Elevråd på Balleskolen

19.20-19.30
Orientering

3. Orientering fra skoleledelsen
v. Pia
•
•
•
•

Ansættelser og ledige stillinger. Samtaler torsdag 27.09.
Orkester & ”Blæs” på Balleskolen
Evaluering af Balleskolemodellen i dette skoleår (SB inddrages i
november & januar)
…

19.30-20.40
Orientering
& drøftelse

4. Elevplaner
v. Pia
Orientering: (40 min)
Pia redegør for skolens arbejde med elevplaner, og hvad er det, man som
forældre kan forvente at se/være med til?
Forældrerepræsentanterne tager computer med og kigger på egne børns
Meebook undervejs i orienteringen.
Forældrerepræsentanterne har herefter mulighed for at stille spørgsmål og
kommentarer ud fra oplevelser med deres egne børn.
Bilag: Beskrivelse af elevplan på Balleskolen
Tilsynsdel: (15 min)
Pia beskriver, hvordan princip og elevplaner harmonerer.
SB konkluderer derefter på, om princippet følges, eller hvad der eventuelt skal
til for at det følges.
Bilag:
Princip for Orientering af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen –
herunder elevplan:
https://balleskolen.skoleporten.dk/sp/file/6646def6-1f69-4596-a904-39ac1539701c

Kommunikation: (15 min)
Pia redegør for, om der har været forældrehenvendelser, og hvad indholdet har
været i disse.
Vi drøfter derefter, hvordan forældrene i bestyrelsen har oplevet skolens
kommunikation omkring elevplaner og Meebook, både skriftligt og på
forældremøder.
Bilag:
• Opslag om Meebook 20.08.18 på forældreintra
• Opslag til 2. årgangs forældre 05.09.18

20.50-21.00
Drøftelse &
beslutning

Pause
5. Årets møder
v. Susanne & Jacob
Dagsordensudvalget foreslår følgende datoer:
• August tirsdag 14.08. (19-22)
• September mandag 17.09. (19-22)
• Oktober tirsdag 30.10. (17-20)
• November onsdag 21.11. (19-22)
• Januar torsdag 10.01. (17-20)
• Februar tirsdag 19.02. (17-20) (sammen med Skægkærskolen)
• Marts mandag 18.03. (19-22)
• April onsdag 24.04. (19-22)

•
•

Maj ons 22.05. (19-22)
Juni torsdag 20.06. (17-20)

Vi har fordelt det efter aftalen på augustmødet:
10 årlige møder. • 3 timer. • To forskellige tidspunkter: 17.00-20.00 / 19.00-22.00 •
Lige mange ugedage af hver • Mandage og onsdage er det 19.00-22.00 • Tirsdage og
torsdage er det 17.00-20.00

Desuden har vi på augustmødet aftalt et ”søndags-seminar”
den 11.11. (9.00-17.00).
21.00-21.20
Orientering
& drøftelse

6. Forældretilfredshedsundersøgelsen forår 2018
v. Pia
Pia genfortæller kort:
• Resultatet/tendenser
• Konklusionerne fra SB
Vi drøfter den nye SBs umiddelbare indtryk og tanker om tiltag, og hvilke
refleksioner skolen har haft.
Bilag:
• Links til resultaterne:
Skolen: https://silkeborgkommune.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/SkoleSFO-og-klub/Foraeldretilfredshed/Balleskolen-FTU.pdf?la=da
Kommunen: https://silkeborgkommune.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-ogFamilie/Skole-SFO-ogklub/Foraeldretilfredshedsundersoegelse2018_Silkeborg_Kommunes_folkeskoler_kom
menteret-rapport.pdf?la=da

•
•

21.20-21.30
Beslutning

Oplægget fra SB-mødet 30.04.18
Link til referatet fra SB-mødet 30.04.18, hvor undersøgelsen blev
behandlet: https://balleskolen.skoleporten.dk/sp/file/24102ed0-49b7-4b16-9252-5d5297567688

7. Skole og Forældres Landsmøde
v. Susanne
Skole og Forældre holder hvert år landsmøde.
Prisen for deltagelse er 2.000 kroner pr. person (i delt dobbeltværelse).
Hertil kommer transport.
Er der nogen, der vil med?
Hvis ja: Beslutte, om vi vil bruge midler på at sende nogen af sted.
Hvis ja: Kigge på budgettet: Hvor anbefaler vi, at pengene tages fra?
Der er afsat 2.500 kroner i budgettet, som skolebestyrelsen kan råde over (fx til
bestyrelsesarrangementer, seminar).
Bilag:
• Link til landsmødet: http://skole-foraeldre.dk/nyheder/skole-og-for%C3%A6ldres-

landsm%C3%B8de-2018

•
21.30-21.45
Orientering

Budget 2018 for materialer

8. Orientering om personalet på Balleskolen:
Ansættelser og fratrædelser
v. Pia
Orientering:
• Pia orienterer om, hvilke ansættelser og fratrædelser har der været i det
foregående og nuværende skoleår. Desuden redegør Pia for, hvordan
skolens procedure er ved ansættelser og fratrædelser, herunder hvordan
forældre på årgangene orienteres.
• Pia orienterer om, hvordan skolen principielt organiserer dækningen af
timer, i perioderne mellem fratrædelse og nyansættelser.

21.45-21.50
Beslutning

Statuspunkter til ForældreIntra

21.50-22.00
Orientering

Eventuelt

v. Susanne

Møderækken:
Næste møde:

Punkter til kommende møder:
Oktober
• …
• …
November
• Udendørsarealer
• …
Andre ønsker til punkter:
• …
• …

