Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 27. november 2017 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, Lene Bahne Knudsen, Ulrik Skousbøll
Christensen, Jacob Vestersager Engdal, Charlotte Andersen, Rikke Bach Andersen, Søren Pind
Lauritsen
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther
Elevrepræsentanter: Hannah Elmstrøm Lauridsen
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen
Afbud: Krestine Aaen, Stine Helleberg Therkildsen, Nicolai Baaske Petersen

REFERAT
19.00-19.15

Fremlæggelse af årsberetningen for skoleåret 16-17 v. Susanne
Årsberetningen blev fremlagt og lægges nu på Skoleporten.

19.15-19.25
Orientering
& Beslutning

19.25-19.35
Orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering
v. Susanne
• Formanden præsenterer dagsorden
• Fælles møde med Skægkærskolens bestyrelse: Forslag fra
dagsordensudvalget er at vi flytter vores februarmøde til den 27.02.
eller flytter martsmødet til den 20.03. Vi vælger den dato, hvor flest
kan. Dagsordensudvalget beslutter, og giver nærmere besked.
• Punkter til ’eventuelt’.

2. Nyt fra elevrådet
v. Hannah og Nicolai
•

•
•
19.35-19.45
Orientering

19.45 – 20.40

Forslag om, at der kan være en skillevæg i hallen. Hallen er under
ledelse af kultur-og fritidsafdelingen. Ledelsen hjælper til med at få den
rigtige kontakt, som elevrådet kan sættes i forbindelse med.
Forsamlingshuset opleves som nusset og med dårligt indeklima.
Ledelsen arbejder videre med det, sammen med Arbejdsmiljøgruppen.
Ledelse og elevråd arbejder sammen om cykelparkering foran 4.-9.

3. Orientering fra skoleledelsen
v. Pia
• Skolefest 2018. Fremover altid torsdag i uge 4.
• Samarbejdsprojekt med Skægkærskolen: Ressourcegruppen
• Ansættelsesproces til pædagogisk leder

Kvalitetsrapport
v. Ledelsen
Punktet skal ende med, at SB beslutter en udtalelse, der skal indsættes i
kvalitetsrapporten.
Temaer i rapporten er blandt andet • Generel status på tre kommunalt besluttede områder
• Karaktergennemsnit for afgangsprøverne
• Resultater af nationale test i dansk og matematik
• Uddannelsesparathed og optag på ungdomsuddannelserne
• Sprogundersøgelse 0. årgang og Læseresultater 1. og 2. årgang
• Trivselsundersøgelse
• Kompetencedækning
Proces på mødet:
1. Ledelsen udvælger punkter fra rapporten, som er relevante at
fremhæve, og gennemgår udvalgte statistikker.
2. Derefter mulighed for at stille spørgsmål til punkter i rapporten.
3. Beslutning om udtalelse (enten formulere den sammen, eller give input
til den, der skal skrive udtalelsen).

Skolebestyrelsens besluttede den nedenstående udtalelse –
Pia sætter udtalelsen ind i den endelige rapport.
Materialet:
Vi efterspørger et bedre materiale fremover. Vi oplever, at materialet er
ufuldstændigt, og at det er svært at konkludere på. Tallene er svære at
gennemskue i det materiale, vi som SB har til rådighed. Tal, der ikke kan
findes frem, eller som ikke kan formidles tydeligt, bør ikke indgå i rapporten.
Ønske om udbygning af det statistiske materiale: Fremover også vise
resultater for nationale test i engelsk og naturfag. Vi kunne desuden tænke os
at se resultater på, hvilke ungdomsuddannelser eleverne færdiggør (ikke kun
starter på).
Resultaterne:
Det ser ud til, at vi på Balleskolen ligger stabilt på de fleste områder. Vi er
opmærksomme på nogle områder, og som ledelsen undersøger nærmere, i
processen med læringssamtaler med forvaltningen.
Vi bemærker områder, der afviger og som bør undersøges nærmere:
• Læseresultaterne i nationale test
• Matematik resultater i afgangsprøven
• Pigernes resultater i matematik afgangsprøven
• Mellemtrin og udskolings trivsel: Støtte og inspiration
Vi bemærker positivt:
• God kompetencedækning
• Alle børn er erklæret uddannelsesparate
• Drengenes resultater i matematik afgangsprøven ligger markant over
gennemsnittet
Bilag:
Skolens kvalitetsrapport.
I får som bilag ”basisrapporten”, dvs. den samling af statistikker, som Silkeborg Kommune har
besluttet, at kvalitetsrapporten skal indeholde. Den basisrapport I får, indeholder ikke endnu ledelsens
kommentarer til de forskellige statistikker (de skrives i ugerne efter vores SB-møde).
20.40-20.50

Pause

20.50-21.35
Orientering
& beslutning

Forældrehenvendelse omkring pauser og klassetrivsel
v. Susanne
SB har fået en mail med henvendelse fra en forælder.
Ledelsen orienterer om de generelle forhold:
• Hvordan arbejder skolen med sager, hvor der er trivselsproblemer?
• Hvorfor har vi i Balleskolemodellen tilrettelagt pauserne som vi har nu?
• Hvilken rolle har lærerne i pauserne?
SB skal svare forælderen.
Som afslutning på punktet aftales, hvordan forælderen med den konkrete
henvendelse svares, og hvem der svarer.

Der blev svaret tilfredsstillende på spørgsmålene omkring pausetilsynet,
tilrettelæggelsen af pauserne og de pædagogiske begrundelser for pausernes
længde. SB bakker op om skolens strategier og tilrettelæggelse.
Susanne skriver et svar på henvendelsen og sender den rundt til os alle, med
mulighed for kommentering, og sender derefter svar til forælderen.
Vi nåede ikke en orientering om, hvordan skolen arbejder med sager, hvor der
er trivselsproblemer. Vi tager det op på et kommende møde.
Bilag:
Henvendelse fra forælder
21.35-21.45
Drøftelse &
Beslutning

Ændring i forretningsorden for SB
v. Susanne og Jacob
Vi aftalte på septembermødet at tilføje en formulering om arbejdsgrupper og
mødeforberedelse.
Dagsordensudvalget foreslår nedenstående tilføjelse:
Skolebestyrelsen fungerer på møderne. På møderne kan aftales, at man frivilligt kan deltage i
arbejdsgrupper, som arbejder imellem møderne. Det forventes desuden, at medlemmerne
forbereder sig til møderne fx ved at læse bilag.

Formuleringen drøftes, justeres eventuelt, og vi træffer beslutning.
Formuleringen besluttet, med en justering:
Skolebestyrelsen fungerer på møderne. Det forventes, at medlemmerne forbereder sig til
møderne fx ved at læse bilag. På møderne kan aftales, at man frivilligt kan deltage i
arbejdsgrupper, som arbejder imellem møderne.

Bilag:
Forslag til ændring af forretningsorden
21.45-21.50
Beslutning

Statuspunkter til ForældreIntra

21.50-22.00
Orientering

Eventuelt

v. Susanne

•
•
•

Orientering fra landsmødet i Skole & Forældre (Susanne)
Susanne inviterer SB til glögg i december (dato kommer senere)
Ønske om, at vi husker at mødets dagsorden også skal indholde
punkter med refleksion (Sofie)

Møderækken:
Møderne afholdes klokken 19.00-22.00
Onsdag 10.01. Vi mødes i Skægkær 19.00-20.00
Mandag 05.02.
Torsdag 08.03.
Onsdag 18.04.
Onsdag 16.05.

Tirsdag 12.06.

Emner til kommende møder:
Januar
• Godkendelse af skolens budget (Pia)
• Princip: Fælles-arrangementer i skoletiden I
• Planlægge SB-valg afholdt inden 01.06.
• Princip: Elevernes udbytte af uv III (Charlotte, Susanne, Rikke, Ulrik)
Februar (fælles møde med Skægkær)
• …
Marts:
• Princip: Fælles-arrangementer i skoletiden II
• Uuddannede vikarer (Susanne)
• Hvor gik de hen? Elevernes vej efter folkeskolen (Susanne)
Andre indkomne ønsker:
• Hvordan arbejder skolen med sager, hvor der er trivselsproblemer? (SB,
fra referat november)
• …

