Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde mandag den 23. november 2015
Sted: Kontoret - ”Pyramiden”
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand)
Ordstyrer: Søren Pind Lauritsen
Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen, i samarbejde med Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen, Søren Pind Lauritsen, Jacob Vestersager Engdal
Medarbejderrepræsentanter: Marianne Eriksen & Sofie Winther (suppleant)
Elevrepræsentanter: Cecilie Røge
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen
Afbud: Mette Feldt, Marianne Rahbek, Mette Munk Brandt, Line Emanuel, Eva Bøye, Merete Bachmann
Nielsen, Emma Egholm

REFERAT
19.00-19.15

1. Velkomst & præsentation af dagsorden



Udpegning af ordstyrer til dette møde
Punkter til ’Eventuelt’

Beslutning Fremover vil vi på møderne have mindst 15 minutters pause.
Fra formanden  Henvisning til hjemmesiden: www.dengodeskole.nu, som er udarbejdet i
forbindelse med skolestruktur-debatten. Formanden opfordrer til, at vi bruger det
som et værktøj for skolebestyrelser til at dele faktuel information og synspunkter.
 Formanden deltog som tilskuer i udsendelsen ”midtvejsvalget” på TV2 Østjylland
 Vores formand, Susanne Gade Clausen er på landsmødet for Skole og Forældre
her i november blevet valgt ind i hovedbestyrelsen. På næste møde vil Susanne
fortælle os lidt mere om indtryk fra landsmødet. Læs mere om foreningen på
http://www.skole-foraeldre.dk. Balleskolen er medlem af foreningen, og får bl.a.
adgang til den elektroniske udgivelse: Magasinet Skolebørn.

2. Orientering fra elevrådet
19.15-19.30
Orientering

Indtryk fra stormødet om skolestruktur på Balleskolen
Eleverne følte, at der ikke kom så mange svar fra politikerne, som de havde håbet.
Forældrene havde gode argumenter.
Fremlæggelse af elevrådets høringssvar
Cecilie læste elevrådets høringssvar op.
Vi beslutter at lægge det på Hjemmesiden, på opslagstavlen.

3. Korte punkter
19.30-20.00

3.1. Kvalitetsrapport

Oplæg
Drøftelse
Beslutning

Med skolereformen er indført en ny form på kvalitetsrapporten. Denne gennemføres
fremover gennem et it-baseret værktøj: ”Hjerne & Hjerte”.

Oplæg: Ledelsen gennemgår resultaterne og fremhæver opmærksomhedspunkter.
Se bilag med de tal, der automatisk er lagt i kvalitetsrapporten fra systemet.
Skolebestyrelsen skal bidrage med skriftlig kommentar, på baggrund af rapportens
indhold. På mødet drøfter vi vores refleksioner og giver forslag til pointer og
formuleringer til anbefalingen. Vi aftaler, hvem fra skolebestyrelsen, der skriver
skolebestyrelsens del af rapporten.
Bilag:
Foreløbig kvalitetsrapport (de automatiske data)
Indstilling:
AT bestyrelsen beslutter en række pointer til kvalitetsrapporten
Pia gennemgik en opsamling og fortolkning af pointer fra skolens data og resultater.
Bilag udleveret på mødet.
Bestyrelsen opstillede på baggrund af drøftelsen en række pointer, som formanden
efterfølgende skriver sammen til en tekst til den endelige kvalitetsrapport.

20.00-20.30
Orientering
Drøftelse

3.2 Budget 2016: Første behandling
Oplæg v/ Pia Nielsen
Emnet tænkes gennemarbejdet på følgende vis:
Novembermødet:
 Overblik over budgettets elementer
 Status på Budget 2015
 SBs rolle i budgetgodkendelsen
 Ledelsens forslag til prioriteringer
Januarmødet:
 Konkret budgetforslag fremlægges af ledelsen
 SB drøfter forslaget og ændrer eventuelt i prioriteringer
 Om muligt godkendes budgettet. Såfremt der derimod kommer mange rettelser,
forventes det endelige budget fremlagt på ny til formel godkendelse på
februarmødet.
Indstilling:
AT man modtager oplægget og bidrager med sine refleksioner
AT procesplanen revideres og vedtages endeligt
Budgetmodellen gennemgået, og drøftelse af skolebestyrelsens rolle i at godkende skolens
budget.
Vi drøftede, hvilken vinkel, skolebestyrelsen vil indgå i, når vi arbejder med budget: vi
ønsker at prioritere, snarere end at være revisorer.
Pia forbereder på denne baggrund punktet på det kommende møde, så det præges af
indblik og sparring til prioriteringer.

Fordybelses- & refleksionspunkt
20.45-21.30
Orientering
Drøftelse
Beslutning

3. Ny skolestruktur
Udarbejdelse af Balleskolens høringssvar
Vi arbejder ud fra følgende procesplan:
 Septembermødet: Information, refleksion, holdninger
 Oktobermødet: Idéer til indhold og formulering af høringssvar
 Novembermødet: Godkendelse af høringssvar – fristen udløber 24. november 2015

De samlede materialer findes på http://skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk/ - man
bedes orientere sig her.
Fra Balleskolen er indsendt høringssvar fra lærerne (nr. 107) og fra elevrådet (nr 123).
Desuden har vi i Balleskolens skolebestyrelse været medunderskrivere på høringssvaret
fra ”den lille skolebestyrelse” (som er rundsendt til os fra Susanne).
Desuden kan man læse opslag på Facebook-gruppen Ny skolestruktur i Silkeborg – fra
politikere og forskellige borgere. (Her findes bl.a. også radiointerview med to
forældrerepræsentanter fra netværket – herunder formanden – fra den 26. oktober 2015)
Der arbejdes som aftalt i to spor. Det ene er et fælles forældreinitiativ ved
forældrerepræsentanter fra alle kommunens 27 nuværende skolebestyrelser, som forsøger
at udarbejde et fælles høringssvar ud fra de elementer, vi kan enes om. I dette
netværksregi blev der senest holdt møde den 5. november – for formænd og næstformænd
fra alle skolebestyrelser. Susanne giver en kort orientering herfra.
Det andet spor er lokalt – Balleskolens officielle høringssvar. På dette møde fokuseres
hovedsagelig på det udkast til høringssvar, som er udarbejdet af skrivegruppen
baggrund af tidligere input. Hensigten er at kunne enes om den endelige formulering og
indsende svaret umiddelbart efter dette møde.
Bilag:
 Pias noter fra SB-møderne den 24. september og 21. oktober (tidligere udsendt –
kan rekvireres fra Pia)
 Susannes opsamling af input fra informationsmødet for Balleskolens forældre
m.fl., den 22. oktober (udsendt via intra den 26. oktober)
 Forslag til høringssvar, udarbejdet af skrivegruppen, Line og Marianne
Indstilling:
AT man orienterer sig i tidligere noter (se under ”bilag”), og naturligvis i materialet fra
kommunalbestyrelsen,
AT hvert enkelt medlem gennemlæser udkast til høringssvar og bidrager konstruktivt i
mødet
AT den endelig formulering af høringssvaret vedtages
Høringssvar drøftet, justeret og godkendt.
Høringssvaret er nu indsendt og kan læses på Silkeborg kommunes høringsportal:
http://skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk/Forslag-til-ny-skolestrategi/Svar-fraskolebestyrelserne

21.40-21.50

5. Orientering

Orientering

5.1 Fra skoleledelsen
5.2. Fra landsmødet i Skole og Forældre (Susanne)

21.50-21.55

6. Statuspunkter til udmelding på intranettet

Drøftelse

21.55-22.00

7. Eventuelt
På næste møde:
 Budget 2016
 Princip for Balleskolemodellen
 Skolestrategi 2021
 Landsmøde for Skole og Forældre

Møderækken:
Dette møde er sidste officielle møde i dette kalenderår. Derudover et særligt tilbud til hele
skolebestyrelsen: Tirsdag den 15. december – glögg og æbleskiver hos formanden.
Ordinære møder:
Fast mødetidspunkt: 19.00-22.00
 Mandag den 18. januar
 Tirsdag den 23. februar
 Torsdag den 31. marts
 Tirsdag den 26. april
 Onsdag den 18. maj
 Mandag den 13. juni
Emner:
 Princip om SFO’en (SFO & klubstruktur) – udviklingsmøder, temadage og
temauger (Oplæg v/ Merete B Nielsen)
 Mad i skolen og eftermiddagstraktement i SFO’en? (Ny tilgang til drøftelsen på
sidste møde før sommerferien, den 17. juni)

Bestyrelsen skriver høringssvar

