Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 22. august 2017 klokken 19.00-22.00
Sted: Kontoret - ”Pyramiden”
Mødeleder: Jacob Vestersager Engdal (næstformand). Ordstyrer: Lene Bahne Knudsen
Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen, Jacob Vestersager Engdal, Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Søren Pind Lauritsen, Lene Bahne Knudsen, Ulrik Skousbøll
Christensen, Jacob Vestersager Engdal, Charlotte Andersen, Rikke Bach Andersen
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther & Stine Helleberg Therkildsen.
Elevrepræsentanter: Er ikke valgt endnu
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen, Krestine Aaen
Afbud: Susanne Gade Clausen

REFERAT
19.00-19.15
Orientering
& Beslutning

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering
v. Jacob
 Næstformanden præsenterer dagsorden
 Velkommen til vores nye medlemmer: Charlotte og Rikke
 Opfordring til at alle deltager i kursus om økonomiforståelse for
skolebestyrelser i september 25.09. 17.00-19.00.
 Brev til SB fra Mette With-Hagensen og Merete Riisager er udsendt
sammen med dagsorden.
 Punkter til ’eventuelt’

19.15-19.30
Orientering

2. Orientering fra skoleledelsen
v. Pia
Blandt andet –
 Opstartsugerne
 Sidste års udviklingspunkter
 Årets nye udviklingspunkter
SB vil gerne i løbet af i år have mulighed for at have skolens udviklingspunkter
på vores dagsorden.

19.30-19.50
Orientering
& Beslutning

Årets møder og mødeplan
v. dagsordensudvalget
Mødedatoer og aftaler
Forslag til mødedatoer:
September mandag 11.09. (hvis formanden ikke kan her, er det den 18.09.)
Oktober tirsdag 10.10.
November mandag 27.11.
Januar onsdag 10.01.
Februar mandag 05.02.
Marts torsdag 08.03.
April onsdag 18.04.
Maj onsdag 16.05.
Juni tirsdag 12.06.

Husk at medbringe kalender, så vi på mødet kan beslutte mødedatoerne
endeligt. Vi planlægger fremover dagsorden, så de punkter der har størst
interesse for eleverne ligger inden klokken 21.00, så eleverne har mulighed for
at gå tidligt, hvis de ønsker det.
Skoleporten & intranettet
Vi gennemgår derefter noget praktisk  Info og billeder på Skoleporten. Alle kigger på det, og hvis det giver
udfordringer, medbringer man sin computer på næste møde, og så
hjælpes vi ad.
 Indstilling af, hvor I får jeres intramail
 Aftaler om, hvor tit man tjekker mail. Vi har ikke en fælles forventning
om, hvor tit man tjekker mails. Hvis noget haster, skal man skrive i
emnefeltet: ”haster, og så læser alle det.
Forældremøde i 0. årgang
Skolen kunne godt tænke sig, at SB præsenterede sig og sit arbejde på det
første forældremøde i 0. årgang, cirka 10 minutter.
Hvem kunne tænke sig at holde sådan et oplæg? Datoen får I på mødet.
Susanne, Ulrik, Rikke og Charlotte vil gerne holde et oplæg for 0. årgang.
Datoen sendes ud til jer, så snart den er klar.
Vi drøftede, om SB skal deltage på alle forældremøder i år, og vi besluttede, at
det gør vi ikke. Når vi skal arrangere valg til den nye SB-periode drøfter vi,
hvordan vi gør det bedst.
19.50-20.05
Drøftelse &
beslutning

Høringssvar omkring skoledistrikter
v. Jacob
Vi har løbende orienteret om processen og indholdet.
Vi udtaler os på vegne af Balleskolen i høringssvaret.
På mødet i dag beslutter vi et høringssvar. Deadline: 05.09.
Bilag er udsendt før (men er vedhæftet igen)

Jacob sender følgende som høringssvar:
 Vi har ingen indsigelser i forhold til fordelingen af området på
distrikter.
 Trafikforholdene er ikke realistiske. Vi tror, børnene vil vælge at gå
over Nordre Højmarksvej, og ikke bruge den nuværende tunnel. Vi
opfordrer til en bedre løsning på at krydse vejen længere østpå, fx
helleanlæg, flere tunneller, en dobbeltrettet cykelsti.
20.05.-20.20
Drøftelse &
beslutning

Høringssvar omkring budget
v. Pia
Pia gennemgår de væsentligste punkter i budgettet.
Jacob lægger op til en drøftelse, som oplæg til et høringssvar.
På mødet i dag beslutter vi et høringssvar. Deadline: 25.08.
Bilag er udsendt før (men er vedhæftet igen)
Vi aftaler, at Jacob skriver et høringssvar.
Pointer til høringssvar –
 Bevillingsmålene. Andelen af elever der skal vælge en erhvervsrettet
uddannelse er øget, og det vil være vanskeligt at imødekomme uden
ekstra økonomiske midler til det.
 Digitale læremidler. Tilskuddet til digitale læremidler falder bort nu,
og giver en øget udgift, men uden en større bevilling. Der er købt
CromeBooks til nuværende elever, men der er ikke afsat ekstra midler
til skolerne til at opretholde niveauet/vedligeholde udstyret.
 Generelt: Skolen får mange nye opgaver, men tilføres ikke midler til at
gennemføre det.
 Niveauet i Silkeborg Kommune. Vi er én af landets billigste
skolekommuner, og slår os op på at være en vækstkommune med fokus
på at tiltrække børnefamilier, men investerer ikke i skoleområdet.

20.20-20.35
Drøftelse &
beslutning

Konfirmationsforberedelse
v. Pia
Skoleafdelingen har bedt om en udtalelse fra skolebestyrelsen, som del af den
samlede evaluering af forsøg med omlægning af tid fra understøttende
undervisning til konfirmationsforberedelse.
Skolen har fremlagt sin evaluering for SB i marts måned 2017, hvor SB
besluttede at støtte ansøgningen for skoleåret 17-18.
SB udtaler sig formelt til referatet i dag.
Bilag: Ansøgning
SB bakker op om skolens aftaler om omlægning af tiden til
konfirmationsforberedelse.

20.35-20.45

Pause 

20.45-21.45
Drøftelse

Meebook: Ny digital platform
v. Pia
I det kommende skoleår implementerer vi for alvor Meebook på Balleskolen
på en måde, så forældrene og skolen får et nyt værktøj.
Platformen samler  Årsplaner
 Forløb
 Elevplan
Efter en kort præsentation af platformen reflekterer vi sammen over, hvad vi
fra hver vores position ønsker os af det nye værktøj. Skolens ledelse arbejder
herefter videre sammen med personalet, og det tages op i SB igen senere på
året.
Pia gennemgik rammerne og hvad skolen arbejder med. Vi nåede ikke den del
af processen hvor vi skulle reflektere sammen. Dagsordensudvalget overvejer,
om vi udsætter eller aflyser refleksionen.
Som en del af punktet drøfter vi den forældrehenvendelsen om elevplaner,
som vi modtog før sommerferien.
Vi beslutter sammen, hvordan SB svarer den pågældende forælder, og hvem
der svarer.
Bilag: Forældrehenvendelse
Jacob skriver et svar til forælderen og sender det cc til skolebestyrelsen.
I svaret skal indgå disse pointer:
 Der er en proces i gang, både i ledelse/personalegruppe og i SB
 Vi er alle enige om, at elevplanerne har været meget forenklede i de
sidste tre år; det er både forældre, ledelse og medarbejdere enige om.
 Alle parter er enige om, at elevplanen er central i samarbejdet mellem
skole og forældre.
 Vi kan bekræfte, at der på skolen i det kommende år arbejdes med
elevplanen, og at SB bliver inddraget i arbejdet med udviklingen af
skolens elevplaner. Det kommende års elevplaner bliver af en helt
anden type end hidtil.
 SB opfordrer skolen til, at forældrene informeres så snart som muligt
om, at der arbejdes på skolen med elevplanerne.

21.45-21.50
Beslutning

Statuspunkter til ForældreIntra

21.50-22.00
Orientering

Eventuelt

v. Jacob




Delegerede til Skole & Forældres Landsmøde: Susanne deltager.
Der er en facebookgruppe, i Balle Lokalråd, med ønske om
fodgængerfelter m.m. omkring Balle Kirkevej. Vi sætter det på som
forslag til punkt på årets møder.

Møderækken:
Møderne afholdes klokken 19.00-22.00
Mandag 11.09. (hvis formanden ikke kan her, bliver det den 18.09.)
Tirsdag 10.10.
Mandag 27.11.
Onsdag 10.01.
Mandag 05.02.
Torsdag 08.03.
Onsdag 18.04.
Onsdag 16.05.
Tirsdag 12.06.

Emner til kommende møder:
September
 Beslutning om årets temaer og fordeling på årsplan
(dagsordensudvalget)
 Tilbagemelding fra dagsordensudvalget: Hvad kom der ud af punktet
om samarbejde i SB? (Susanne, Jacob, Pia)
Oktober
 ...
Andre indkomne ønsker:
 Princip for trivsel (Susanne)
 Udviklingspunkter på skolen (skolens ledelse)
 Inklusionscenter for Læsning (Pia)
 Uuddannnede vikarer (Susanne)
 Bestyrelsens udtaleret/-pligt ved ansættelser (Susanne)
 Hvor gik de hen? Elevernes vej efter folkeskolen (Susanne)
 Balleskolen og teknologi, fx fab-lab (Ulrik)
 Trafikforholdene omkring skolen (Ulrik og Charlotte)

