Balleskolen
EKSTRAORDINÆRT skolebestyrelsesmøde
tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17-18
Sted: Kontoret - ”Pyramiden”
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Susanne Gade Clausen
Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen, i samarbejde med Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter:
Susanne Gade Clausen, Søren Pind Lauritsen
Medarbejderrepræsentanter: Marianne Eriksen & Sofie Winther (suppleant)
Elevrepræsentanter:
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen
Afbud: Jacob Vestersager Engdal, Marianne Rahbek, Mette Feldt, Line Emanuel, Eva Bøye,
Cecilie Røge & Emma Egholm

REFERAT
17.00-17.05

1. Velkomst & kort præsentation af dagsorden



Udpegning af ordstyrer: Susanne
Punkter til ’Eventuelt’

Når vi er 5 stemmeberettigede til stede, er vi beslutningsdygtige.
Det er vi ikke i dag.
De, der ikke kunne være til stede har haft mulighed for at sende kommentarer til
høringssvaret inden mødet, så deres holdning kunne tages med i betragtning.
Høringssvaret indsender vi derfor som fuldt gyldigt som beslutning fra
Balleskolens skolebestyrelse.

17.05-17.55
Drøftelse
Beslutning

2. Udarbejdelse af høringssvar
Forslaget til en fremtidig skolestruktur, og øvrigt materiale ti høringen kan ses
på http://skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk/Ny-proces-2016/Hoering-majjuni-2016.
På mødet giver formanden en kort præsentation af de underliggende pointer,
som vi i skolebestyrelsen på Balleskolen bør forholde os til. Desuden forelægges
et udkast til høringssvar. De dagsordensansvarlige tilsigter, at vores høringssvar
færdiggøres på mødet – til afsendelse umiddelbart efter.
Vi formulerede et høringssvar på mødet, og sender det ind med det samme.
Høringssvaret kan senere læses på portalen for skolestrategi 2021.
Link: http://skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk/Ny-proces-2016/Hoering-maj-juni-2016

Bilag:
 Sagsfremstillingen til byrådet 
 Kort over de nye distrikter 2017 
 Underskrevet aftale om fremtidig skolestruktur 
Se evt. også
 Tidligere indgivne høringssvar 

 Indslag fra tv2 Østjylland:
http://www.tv2oj.dk/arkiv/2016/04/12?video_id=67119&autoplay=1 og
http://www.tv2oj.dk/arkiv/2016/04/08?video_id=67007&autoplay=1 

17.55-18.00

3. Eventuelt
Planlagte møder:
Fast mødetidspunkt: 19.00-22.00
 Tirsdag den 21. juni
Emner:
 Princip for SFO’en (SFO & klubstruktur) – udviklingsmøder, temadage og
temauger (Oplæg v/ Merete B Nielsen)
 Princip for undervisningens organisering (herunder elevernes
undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde,
understøttende undervisning m.v.) – heri kan indgå skoleledelsens oplæg
til ønsket om forkortning af husdagene på alle årgange, jf. bestyrelsesmødet
den 29. marts



Anvendelsen af nationale tests: Trænes der til testen, og hvordan arbejder
skolen med de nationale tests samt med resultaterne af disse tests?
Inklusionsopgaven på Balleskolen: Hvordan oplever skoleledelse og
medarbejdere inklusionsopgaven på Balleskolen? Hvilken størrelse, hvilket
omfang, og hvorledes klædes alle ansatte på til at håndtere udfordringerne?

