Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 25. april 2017
Sted: Kontoret - ”Pyramiden”
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Søren Pind Lauritsen
Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen, Jacob Vestersager Engdal, Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen, Søren Pind Lauritsen, Lene Bahne Knudsen,
Ulrik Skousbøll Christensen
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther & Stine Helleberg Therkildsen. Karsten Jensen,
som er TR for lærerne, inviteres med til punkt 2. Marianne Eriksen, som er TR for pædagogerne,
inviteres med til punkt 6.
Elevrepræsentanter:
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen, Krestine Aaen
Afbud: Mette Feldt, Jacob Vestersager Engdal, Cecilie Røge, Emil Bjerregaard Nielsen

REFERAT
19.00-19.10
Orientering &
Beslutning

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






19.10-19.30
Drøftelse

Formanden præsenterer dagsorden
Valg af ordstyrer: Søren
Eventuelle ønsker til ændringer/tilføjelser i referatet fra marts
Mette Feldt har meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen.
Punkter til ’eventuelt’

2. Henvendelse fra lærerne på Balleskolen om opslag på Facebook
v. Sofie og Stine
I henvendelsen ønsker de to medarbejderrepræsentanter og TR for lærerne svar
på 4 spørgsmål.
På mødet svares der på spørgsmålene, og henvendelsen drøftes.
Bilag:
 Henvendelse fra lærerne på Balleskolen
Eleverne deltager ikke i dette punkt.

Henvendelsen blev drøftet, og vi aftalte, hvordan vi afslutter den konkrete sag.
Vi reflekterede desuden over, hvordan vi og andre bruger de sociale medier.
19.30-19.40
Orientering

3. Orientering fra elevrådet
v. Cecilie & Emil
Eleverne havde meldt afbud til mødet.

19.40-19.50
Orientering

4. Orientering fra skoleledelsen
v. Pia


19.50-20.05
Drøftelse &
beslutning

Processen for planlægning af skoleåret, inkl. ansættelser. Orienteret.

5. Valg af repræsentant til bestyrelsen
v. Susanne
Med Lines udtræden af SB skal vi have valgt en ny repræsentant.
Vi har i marts besluttet, at vi vil afholde et suppleringsvalg så snart som
muligt. Det var ikke muligt inden aprilmødet.
Dagsordensudvalget foreslår, at det bliver 22. maj, samme dag som næste SBmøde (18.30-19.00).
På mødet i dag drøfter vi, om vi skal opfordre kandidater til at stille op, og om
det er alle der opfordrer, eller om én af os gør det.
Pia inviterer herefter til opstillingsmøde.
Vi udsætter punktet til maj-mødet.
Alle forældrerepræsentanter i SB opfordres til, i den mellemliggende tid, at
kontakte forældre, vi tænker kunne være interesserede i opgaven.
Forældre kan også selv henvende sig til én af forældrerepræsentanterne og få
mere at vide om opgaven.

20.15-21.15
Drøftelse

6. Princip for skolefritidsordningen
v. Pia & Merete
Vi følger vores procesplan for udarbejdelse af principper:
April: Refleksioner, inkl. budget for skolens fritidsdel
Maj: Formulering af princip
Juni: Godkendelse af formuleringer
Pia og Merete tilrettelægger en proces med refleksion.
Pia fremlægger, hvordan budgettet til SFO’en er opbygget, og hvilke
beslutninger omkring prioriteringer, der er truffet af ledelsen.
Vi gennemførte en proces med viden, spørgsmål og refleksion.

Vi aftalte, at ledelsen nu arbejder videre med at formulere et udkast til princip
baseret på mission og model. Det fremlægges på kommende SB-møde.
Vi beslutter at invitere Marianne Eriksen med, når vi arbejder med princip for
SFO’en.
21.15-21.45
Orientering &
beslutning

7. Forældrehenvendelse omkring timetallet i matematik
v. Pia
SB har fået en henvendelse fra forældre i 5. årgang. De stiller spørgsmål til, om
eleverne på årgangen får det obligatoriske minimumstimetal i matematik.
På mødet redegør Pia for, hvordan timetallet udregnes på Balleskolen. Der
bliver mulighed for at stille spørgsmål til redegørelsen.
Vi beslutter som afslutning på punktet, hvordan vi svarer forældrene på deres
henvendelse.
Bilag:
 Forældrehenvendelse
 Pias tidligere svar til forældrene
 Fakta om timetal på Balleskolens mellemtrin
Tilsyn:
SB kan ikke i dag afslutte tilsynet.
Vi aftaler, at vi på et kommende SB-møde får én fra skoleforvaltningen til at
komme på SB-møde, for at uddybe lovgivningen.
Den konkrete forældrehenvendelse:
Susanne skriver en mail til afsenderne om, at vi i SB arbejder videre med
tilsynet, og at de får svar fra SB, når vi er færdige med tilsynet og vores proces.
Formidlingsopgaven:
Vi drøftede formidlingsopgaven omkring Balleskolemodellen, herunder
hvordan vi på skolen arbejder med fagene, og med undervisning og læring.

21.45-21.50
Beslutning

8. Statuspunkter til ForældreIntra

21.50-22.00
Orientering

9. Eventuelt
Møderækken:
Man 22. maj (uge 21)
Ons. 21. juni (uge 25) – på Skægkærskolen?
Alle møder foregår, hvor ikke andet er oplyst, i tidsrummet kl. 19-22

Emner til kommende møder:
Foreløbig plan –
Maj





Juni



Evaluering af madordningen (elevrådet)
Skemaet for kommende skoleår (Pia)
Princip for SFO (Pia og Merete)
Princip for skolens fælles arrangementer (Pia)
Princip for trivsel (Susanne)
…

Andre indkomne ønsker:
 Samarbejdet i skolebestyrelsen (Sofie)
 Bestyrelsens udtaleret/-pligt ved ansættelser (Susanne)
 Udviklingspunkter på skolen (skolens ledelse)
 Uuddannnede vikarer (Susanne)

