Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014
Tid: 19.00-22.00
Sted: Kontoret
Mødeleder: Charlotte Andersen
Dagsordensansvarlige: Pia Nielsen & Susanne Gade Clausen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen, Charlotte Andersen, Marianne Rahbek, Søren Pind
Lauritsen, Tina Linde Nissen
Medarbejderrepræsentanter: Torben Jepsen, Ann Gystad
Elevrepræsentanter: Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Eva Bøye
Afbud: Birgit Skalmstang, Jan Houmann, Torben Mygind, Simon Rytter, Casper Juul Christiansen

Referat
19.00-20.00

Velkommen til den nye bestyrelse





Præsentationsrunde, inkl. begrundelse for at ville stille op
Kort orientering om de foregående 4 års arbejde v. Susanne
Opfordring: Reserver datoen 01.09. til kursus for nye SB-medlemmer
Konstituering. De nye medlemmer konstituerer sig med formand og
næstformand.

Bestyrelsen konstituerede sig med formand Susanne Gade Clausen og
næstformand Marianne Rahbek. Funktionen som mødeleder varetages af
sekretariatet (som er skolens ledelse).
På Forældrintra offentliggøres oversigten over de nye medlemmer og
hvilke klasser, de har børn i.
20.00-20.10

1. Velkomst
1.1 Præsentation af dagsorden. Godkendelse af referat.
1.2 Den gode historie/dagens historie v/ Marianne Rahbek

Det har været sjovt at finde ud af, hvilken klasse, ens lille barn skal gå i
efter ferien, for hendes nye skolebarn har været på besøg og har tegnet en
tegning hos Hanne, så han skal gå i 0.a 
Vi drøftede optag og hvordan vi danner klasserne. Fremover vil processen
blive under ledelse af den nye indskolingsleder, Merete Bachmann
Nielsen.
20.10-20.20

2. Orientering fra skoleledelsen

Orientering

Blandt andet –
 Nyt tiltag: Inklusionslærer
 Artikel i MJA om lektier
 Artikel i MJA om blæserorkestret






Personalearbejdspladser
Ansættelser
Eksamensresultater
Skoleboden

Ledelsen orienterede.

3. Korte punkter
20.20-20.30

3.1. Opfølgning på forespørgsel fra skoleafdelingen om kommunikation

Drøftelse

Svar fra Skoleafdelingen drøftes v. Susanne

Drøftet. Der arbejdes videre i Skoleafdelingen og det bliver bedre med
høringsfrister og kommunikationen.
20.30-20.45

3.2. UU-indsatsen fremover

Orientering &
drøftelse

v. Eva, suppleret af Susanne, som har haft kontakt til Hans-Jørn Riis.

Der blev orienteret om ændret lovgivning omkring Ungdommens
Uddannelsesvejledning: De unge med særlige udfordringer, der skønnes at
være 20 %, modtager en intensiveret indsats, og den resterende del skal
selv med forældre og skole undersøge ungdomsuddannelsesvalg og
tilmelde sig. Lærerne skal efteruddannes og forældrene skal være
proaktive. Området kan være et fokuspunkt for det kommende års SBarbejde.
20.45-21.00

3.3. Fagfordelingen

Orientering &
drøftelse

Vi har nu prøvet at planlægge det nye skoleår ud fra den nye ramme.
På mødet orienteres SB om, hvordan rammen har fungeret, og der redegøres for
prioriteringer i fordelingen af personale og ressourcer.

Pia orienterede om de nye principper for fagfordeling. Det er lykkedes at
gennemføre en fornuftig fagfordeling ud fra den nye model. SB udtrykte
tilfredshed med den nye måde at orientere forældrene på, og at
informationen har været fin.

4. Fordybelsespunkter
21.00-21.30

4.1. Skolereformen – sikke et år!

Drøftelse

Vi drøfter og evaluerer processen sammen. Blev det, som vi gerne ville have det? Er der
gode erfaringer, vi kan bære med os? Er der ting, vi ville ønske vi havde gjort anderledes?
Var vi tilfredse med stormødet forløb? Føler vi os som forældre godt informeret om, hvad
der skal ske for børnen fremover?

Pointer fra drøftelsen:
 Godt stormøde! Positive tilbagemeldinger. Alle de fremmødte
forældre var glade for fortællingen og følte sig velinformeret og at
der var en god stemning.
 Meget kort frist for de nye forældre ift. invitationen.
 Et forældremedlem gav udtryk for, at SB har været informeret, men
kunne have været mere involveret i udviklingen. En anden








21.30-21.45

indvendte, at det har været godt at initiativetlå hos personale og
ledelse.
En medarbejderrepræsentant pegede på, at personalets nye
mødestruktur bliver en større ændring for personalet, da der ikke
længere er lovgivning omkring Pædgogisk Råd.
En medarbejderrepræsentant udtrykte fra personalet tillid til
ledelsen, og at de kan mærke ledelsen vil dem det godt.
Pia udtrykker, at hun ønsker at ’kadencen sættes lidt ned’, og at der
bliver mere fokus på processerne. Det indeværende år har været
ultrarettet mod produktion!
Formanden kunne godt tænke sig at gå ud med den gode historie
om reformen på bagrund af forløbet hos os. Vi kigger på muligheder
for dette.

6. Statuspunkter til udmelding på intranettet

Drøftelse

21.45-22.00

7. Eventuelt
Drøftelse af spørgsmål om placeringen af skole-hjem-samtaler i det
kommende skoleår: Personale og ledelse arbejder med dette i starten af
skoleåret, og der meldes ud til forældre kort efter skolestart.
God sommerferie 

