Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 6. juni 2018 klokken 19.00-22.00
Sted: Kontoret - ”Pyramiden”
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal
Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen, Jacob Vestersager Engdal, Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen, Ulrik Skousbøll Christensen, Charlotte
Andersen, Rikke Bach Andersen, Jacob Vestersager Engdal, Lene Bahne Knudsen, Søren Pind
Lauritsen
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther & Stine Helleberg Therkildsen
Elevrepræsentanter: Hannah Elmstrøm Lauridsen
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen, Gunnar Friedrichsen
Afbud: Nicolai Baaske Petersen

REFERAT
19.00-19.10
Orientering
& Beslutning

19.10-19.20
Orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering
v. Susanne
• Formanden præsenterer dagsorden
• Orientering om SB-valget. Den nye bestyrelse har konstitueret sig inden
mødet i dag (18.30-19.00). Formand: Susanne Gade Clausen.
Næstformand: Jacob Vestersager Engdal. Dato for første møde bliver
tirsdag 14.08. klokken 19.00.
• Punkter til ’eventuelt’

2. Nyt fra elevrådet
v. Hannah & Nicolai
Det har været godt at være med til bestyrelsesmøderne :)

19.20-19.30
Orientering

3. Orientering fra skoleledelsen
v. Pia
•
•
•
•
•

Ansættelser i juni
Sidste skoledag for 9. årgang. Dagen gik fint :) Godt forarbejde.
Fagfordelingens forløb
Godkendelse af ansøgning om konvertering af understøttende
undervisning til to-lærer-timer.
Samarbejde med Skægkærskolen om aktivitetsdag på 5. årgang

19.30-20.20
Orientering
& drøftelse

Skolens arbejde med elevplaner
v. Pia og Stine/Sofie
På SB-mødet i marts, hvor vi godkendte princippet for ’Orientering af
hjemmet om elevens udbytte af undervisningen – herunder elevplan’,
ønskede SB at blive orienteret om, hvordan skolen fremover arbejder med
elevplaner.
Pia fremlægger hvor vi er i processen med at få de nye elevplaner
implementeret.
Herunder fortælles kort om skolens nye systematik omkring elevplaner, om
undervisning baseret på mål og evaluering, og data omkring den enkelte elevs
læring, og hvordan Balleskolemodellen understøtter dette arbejde.
Sofie/Stine fremlægger eksempler på konkrete forløb med mål, evaluering og
data, samlet i Meebook.
Vi tager en runde og hører de refleksioner, ovenstående giver anledning til.
Vi drøftede indholdet i Meebook, blandt andet • Kommunikationen til forældrene bliver afgørende for, hvor godt vi
kommer i gang med at bruge den nye elevplan.
• Skolen oplever, at systemet er komplekst, og alle arbejder hårdt på at få
det til at fungere godt.
• Hvor meget ønsker vi at måle og veje vores børn? Skal alle forløb
vurderes?
• Mange af børnene har godt styr på at bruge Meebook
Næste planlagte skridt er, at ledelsen skriver en samlet information på
Forældreintra om, hvor vi er nu, og hvad forældrene kan få indblik i nu.
SB vil gerne følge udviklingen omkring Meebook tæt.
Vi opfordrer til, at forældrerepræsentanterne går på Meebook inden mødet, og ser på
hvad der lige nu er for jeres egne børn i systemet.
Bilag:
• Princip for orientering af hjemmet om elevens udbytte af
undervisningen – herunder elevplan
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/file/6646def6-1f69-4596-a904-39ac1539701c

20.20-20.30
20.30-20.55
Drøftelse &
beslutning

Pause
Princip for Lejrskole II
v. Pia
Pia fremlægger udkastet til princippet.
SB drøfter princippets indhold og formuleringer.
Vi justerer og retter til sammen på mødet.

Som afslutning besluttes
• om princippet kan godkendes med de foreslåede ændringer eller
• om Pia skal arbejde videre med princippet eller
• om der skal nedsættes en ny arbejdsgruppe til at færdiggøre princippet
Princippet blev justeret og godkendt.
Det lægges på skoleporten.
Bilag: Princip for Lejrskole
20.55-21.25
Orientering
& drøftelse

Hvordan arbejder skolen med sager,
hvor der er trivselsproblemer?
v. Gunnar & Merete
Vi får et oplæg om værdier i arbejdet med trivsel, og hvordan vi arbejder
forebyggende.
Gunnar og Merete fremlægger eksempler på hvordan konkrete sager er
behandlet og løst.
Undervejs er der mulighed for at stille opklarende spørgsmål.
1. Forebyggelsestrappen/frugtkurven (Gunnar)
2. Film om trivselsarbejde i indskolingen (Merete)
Bilag:
Trivselsundersøgelsens resultater i kvalitetsrapporten (side 21-33)
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/file/4de79f49-fd0d-48bd-aeca-b118aab788aa

21.25-21.30
Beslutning

Statuspunkter til ForældreIntra

21.30-21.40
Orientering

Eventuelt

v. Susanne
• Gennemgået elevplaner
• Godkendt princip for lejrskole
• Blev orienteret om arbejdet med trivsel

Henvendelse fra bestyrelsesformanden fra Daginstitutionen Skovgården:
Ønske om at de to bestyrelser koordinerer, hvis både skolen og
daginstitutionen fremover vil holde åbent i en ekstra uge i sommerferien.
Skolen har ikke taget stilling til endnu, om man fremover vil ændre på
ferieperioden. Det tager SB stilling til i løbet af efteråret, på baggrund af en
drøftelse.
21.40-22.00

Farvel & tak
v. Susanne & Jacob
Formand og næstformand kigger på vores beslutning fra efteråret 2015 om
den 3-årsplan vi målsatte for denne bestyrelse.

Vi spiser og hygger os sammen :)
Bilag: Årsplan for principper SB september 2015
Møderækken:
Dato for det første møde i den nye bestyrelse i august, bliver besluttet på konstitueringsmødet.
Første møde bliver tirsdag den 14.08. klokken 19.00

