Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 10. oktober 2016
Sted: Kontoret - ”Pyramiden”
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal
Dagsordensansvarlig: Susanne Gade Clausen, Søren Pind Lauritsen, Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter:
Susanne Gade Clausen, Marianne Rahbek, Jacob Vestersager Engdal, Søren Pind Lauritsen,
Lene Bahne Knudsen, Mette Feldt, Line Emanuel
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther & Stine Helleberg Therkildsen
Elevrepræsentanter: Emil Bjerregaard Nielsen & Cecilie Røge
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen

REFERAT
19.00-19.10
Orientering

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





19.10-19.20
Orientering

Udpegning af ordstyrer til dette møde: Jacob
Velkommen til de to nye elevrådsrepræsentanter
Formanden præsenterer dagsordenen
Punkter til ’Eventuelt’

2. Orientering fra elevrådet
Emil og Cecilie orienterer
Elevrådet er nu valgt, og har holdt første møde.
Emil er formand for elevrådet.
Der er valgt et forretningsudvalg.
Desuden er der valgt repræsentanter til fælleskommunalt elevråd.
Lærerne Lotte og Susanne er kontaktlærere for elevrådet.
Punkter, der skal arbejdes med i år: Skolemad.
Skolemad er drøftet, fx om man går mindre i Rema. Eleverne er foreløbig
glade for det.

19.20-19.30
Orientering

3. Orientering fra skoleledelsen
v. Pia
Blandt andet  Opfølgning på processen om "forpligtende samarbejde" (med
Skægkærskolen). Der har været et indledende møde mellem de to
skoleledere. På dialogmødet sidst i oktober er der mere information
omkring det til formand og skoleleder.
 Skolemad.nu. Nu er det i gang. Der har været enkelte
begyndervanskeligheder, som vi arbejder på at løse. Vi hører, at børn
og forældre er glade for ordningen. Lærerne hjælper børnene i de små
klasser. Skolen vil om et halvt års tid evaluere ordningen. Elevrådet
præsenterer et forslag til evalueringsform for skolebestyrelsen (fx i
februar).
 Møde om skoledistrikter er afholdt. Der kommer mere information i
løbet af i år.
 Brandøvelse afholdt i dag. En varslet øvelse. Det gik fint. Vi holder
hvert år en varslet og en uvarslet øvelse.
 En forældrehenvendelse angående film der vises i skolen.

19.30-20.00
Drøftelse

En samarbejdsøvelse
v. Søren
Søren tilrettelægger en proces for os, hvor vi har det sjovt og får snakket
sammen.
Det var fint 

20.00-21.15
Drøftelse

4. Princip for skole-hjem-samarbejde
v. Pia
I planen fra vores SB-seminar i september 2015 står, at vi som det næste vil
arbejde med at lave et princip for skole-hjem-samarbejde.
Det går vi i gang med i dag.
Vi følger vores aftalte proces for udarbejdelse af et princip:
Oktober: refleksioner
November: første udkast til princip (evt både nov og dec)
December: godkendelse af princip
Pia tilrettelægger en proces, der lægger op til refleksion.
Vi beslutter på mødet, hvem der derefter skriver et udkast til et princip,
som skal udsendes som bilag til novembermødet.
Indstilling: Alle deltager i en refleksion.

Vi reflekterede, og Pia sender bilag med noter til alle.
Pia laver et forslag til princip til drøftelse på novembermødet.
På novembermødet beslutter vi, om vi er klar til godkendelse i december,
eller om vi skal have det på to møder.
På næste møde beslutter vi, om vores princip skal til høring hos nogle
grupperinger (som der lige nu er lagt op til i vores gamle principper).
Der er forslag om, at alle læser hæftet om skole-hjem-samarbejde fra Skole
og Forældre. Pia vedhæfter link i dagsorden til novembermødet.
Bilag:
Læs de to principper, vi lige nu har liggende på skoleporten, og som ligger
indenfor dette felt:
 Princip for forældrehenvendelser:
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/file/b9cdfe6c-af61-451b-bf945b63b28fad21
 Princip for samarbejdet skole og hjem:
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/file/5daef1fd-9101-4f75-9729828c9fe7126e
21.15-21.20
Orientering

Orientering
v. Søren
Søren orienterer om den proces omkring bestyrelsens arbejde, der blev
aftalt på augustmødet.
Vi har fået tilknyttet en konsulent. Vi har holdt ét møde, og har aftale om
et møde mere, som gennemføres i forbindelse med at der laves dagsorden
til novembermødet.

21.20-21.25
Orientering

8. Statuspunkter til Forældreintra
Susanne skriver punkter og lægger ud på Forældreintra.

21.25-21.30
Orientering

9. Eventuelt
Ros til dem, der har lavet dagsorden. Fine processer, og tiden passede til
indholdet.
Møderækken:
Tir. 11. okt. – skolebestyrelseskursus, arrangeret af Skoleafdelingen;
Tid: kl. 17.30-21.00 Sted: Lunden
Man. 7. nov. (uge 45) – ordinært møde
Man. 5. dec. (uge 49) – ordinært møde
Tir. 20. dec. – gløgg og æbleskiver hos formanden, privat (invitation følger)
Tir. 17. jan. (uge 3) – ordinært møde

Ons. 22. feb. (uge 8 pga. vinterferie i uge 7) – ordinært møde
Tor. 30. marts (uge 13) – ordinært møde
Man. 24. april (uge 17) – ordinært møde
Man 22. maj (uge 21) – ordinært møde
Ons. 21. juni (uge 25) – ordinært møde
Alle møder foregår, hvor ikke andet er oplyst, i tidsrummet kl. 19-22

Emner til kommende møder:
 Forretningsorden. Blandt andet: Bestyrelsens procedure for
suppleanter, referatets plads på møderne, … m.m.
 I februar: Evaluering af madordningen Skolemad.nu. Oplæg v.
elevrådet.

