Skolebestyrelsen
Balleskolen
Dato: 06.02.14
Tid: 19.00-22.00
Sted: Skolebiblioteket
Mødeleder: Charlotte Andersen
Referent: Eva Verner Bøye & Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen, Charlotte Andersen, Jan Houmann, Torben Mygind, Tina
Linde Nissen, Søren Pind Lauritsen
Medarbejderrepræsentanter: Torben Jeppesen
Elevrepræsentanter: Simon Rytter & Anh-Kathrine Lan Nielsen
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Eva Bøye, Birgit Skalmstang
Afbud: Marianne Rahbek (forælderrep.), Ann Gystad (medarbejderrep.), Casper Juul Christiansen (elevrep.)

Referat
19.00-19.10

1. Velkomst på biblioteket – præsentation af dagsorden

19.10-19.40

2. Budget 2014

Orientering,
drøftelse &
beslutning

Skolens ledelse har udarbejdet et budgetforslag og på mødet fremlægges overvejelser og
prioriteringer. Bilag medsendt dagsorden.
Indstilling: Skolebestyrelsen drøfter, reviderer og godkender budgettet.

Bestyrelsen godkendte ledelsens form i budgetarbejdet og intentioner med
budgettet. Balleskolens ønsker og forventninger til lejrskoleudflugter
(hyppighed og placering) drøftes på kommende SB-møde.
19.45-20.45

3. Skolereformen

Orientering &
drøftelse

Oplæg v. Pia Nielsen: Hvordan ser skolelederen, at Balleskolen kan leve op til de nye
krav? En konkret model for skoledagen, tidligere fremlagt for skolens personale i
december, vil blive præsenteret, og der lægges op til diskussioner i større og mindre
grupper. På det kommende møde i marts måned vil det være bestyrelsens opgave – på
baggrund af oplæg fra Pædagogisk Råd og fra skoleledelsen – at beslutte principper for
den nye Balleskole.
Indstilling: Skolebestyrelsen orienteres. Derpå følger fælles drøftelser og refleksioner med
udgangspunkt i præsentationen.

Skolelederen fremlagde.
Balleskolens pædagogiske personale arbejder på udviklingsmøder med at
finde en ramme for dagligdagen, der -






skaber trivsel og læring for børn
giver råderum for den professionelle voksnes løsning af opgaven
sikrer en god dagligdag og arbejdsplads for medarbejdere
giver en god ramme at være forældre i

På mødet drøftedes det nuværende arbejdsmateriales form og indhold. Der
er udarbejdet en procesplan, som ledelse, personale og SB følger.
Bestyrelsen spurgte ind til forældreinddragelsen, og hvordan der løbende
skal evalueres, når det nye skoleår med reformen er i gang, og dette tages
med i ledelsens planlægning af kommende skoleår.
På kommende SB-møde fremlægges en indstilling til principbeslutning
omkring skolereformen på Balleskolen.
20.50-20.55

4. Den gode historie fra Balleskolen

Orientering

Tina Linde Nissen fortalte om børnenes glæde ved temaarbejde, som
foregår på tværs af klasserne i huset.
21.00-21.10
Orientering &
beslutning

5. Korte tilsynspunkter
5.1 Lockouttimer
Status på lockout-timerne: Har eleverne fået de timer i indeværende skoleår, som de gik
glip af under lockouten?

Eleverne er i indeværende skoleår blevet kompenseret for hovedparten af
de mistede timer. De resterende timer udgår, da det er få timer, og det vil
være vanskeligt at kompensere for timerne under den nye skolereform,
som har en ny lovgivning angående timetal.
5.2.Trafiktælling og cykelsti
Opfølgning på trafiktælling (dialogen med Vej og Trafik i Silkeborg Kommune) og cykelsti
på Balle Kirkevej

Skolens administration har efterspurgt trafiktællingen, og afventer svar.
Cykelsti på Balle Kirkevej er besluttet og arbejdet sættes i gang i år. Skolen
inddrages i arbejdet.
5.3. Vikarer
Vikarer. Status, udgift og ny procedure for ansættelse, instruktion og opfølgning

Eva Bøye fremlagde skolens plan for området. Der er i øjeblikket en
vikarudgift, der svarer til en fuldtidslærerstilling, og skolen er derfor
opmærksom på, at der skal sikres kvalitet i brugen af vikartimer. På
kommende SB-møde præsenteres ny politik for brug af vikarer og
vikarguide. SB tilkendegav begejstring for dette initiativ og det valgte
fokus.

21.15-21.25
Drøftelse &
beslutning

6. Korte punkter i øvrigt
6.1. Udvælgelse af undervisningsmaterialer
Torben Jepsen fremlægger, hvordan man i skolebibliotekssammenhæng udvælger
materialer. Bilag medsendt dagsorden.
Indstilling: Skolebestyrelsen beslutter, hvorvidt der på et kommende møde skal formuleres et princip
for udvælgelse af undervisningsmaterialer, eller om biblioteket skal fortsætte hidtidig praksis.

Skolebestyrelsen besluttede at tage punktet på næste gang, med den
hensigt at formulere en tilføjelse til de nuværende principper for
skolebiblioteket.
6.2. Valg til skolebestyrelsen
Skønt det er først på kalenderåret, indledes det ordinære valg til den skolebestyrelse, som
skal tegne Balleskolen for perioden 2014-2018. En valgbestyrelse med skolelederen som
”født formand” skal nedsættes. På næstkommende møde, den 6. marts skal
valgbestyrelsen fremlægge en plan, og på mødet i marts bedes Skolebestyrelsen bidrage
med gode idéer til rekruttering af kandidater og til valgets afholdelse.
Indstilling: Nedsættelse af en valgbestyrelse – hvem melder sig?

Valgbestyrelsen består af formand Susanne Gade Clausen og skoleleder Pia
Nielsen. Der arbejdes mod en formel valgafholdelse ved et stormøde for
forældre ultimo maj eller primo juni.
21.30-21.40

7. Orienteringspunkter

Orientering



Ansættelser: Dansk- og engelsklærer i Birkelunden: Sofie Winther.
Dansk- og biologilærer i Strandgården: Camilla Slyngborg. Forældre
og elever har fået information.
 Status på BYOD: Pia informerer elever og forældre i uge 8.
 Klassesager: Pia orienterede om aktuelle sager.
 Skoleboden: Skolebodens underskud i år er for stort. Der arbejdes
med revision og trimning. Status senest pr. 1. juni. Drøftes på
kommende SB-møde.
 Strategiudvalgsmødet den 4. februar: Susanne tilbagemeldte.
21.40-21.45

8. Statuspunkter til udmelding på intranettet







Vi er godt i gang med skolereformen
Vi arbejder med budgettet
Fokus på kvalitet i anvendelsen af vikartimerne
Den gode historie: Temaarbejde på tværs i huset med
”personpartestikel”= personkarakteristik
Vi arbejder videre med bibliotekets materialer
Der er nedsat en valgbestyrelse

21.45.21.50

9. Eventuelt




Næste møde 06.03
Tina melder afbud til næste møde
Bemandingen i boden (ønske fra elevrådet)

