Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 19. maj 2015
Tid: 18.30-21.30
Sted: Kontoret
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand)
Ordstyrer: Jacob
Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen, i samarbejde med Marianne Rahbek & Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen, Søren Pind Lauritsen, Jacob Vestersager Engdal, Tina
Frank Johnsen
Medarbejderrepræsentanter: Torben Jepsen
Elevrepræsentanter: Malthe
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Eva Bøye, Merete Bachmann Nielsen
Afbud: Marianne Rahbek, Ann Gystad, Mette Feldt, Mette Munk Brandt, Magnus

REFERAT
18.30-18.40

1. Velkomst
1.1 Præsentation af dagsorden

18.40-18.45
Til mundtlig
orientering

1.2 Skolehverdag og skolereform - den gode historie
v/ Tina Frank Johnsen
Fra Tina: Der er mange gode historier. Glade børn, der lærer meget. God
kontakt mellem forældre og lærere, hurtige svar fra lærerne omkring
trivsel. Der bliver taget godt hånd om børnenes trivsel.
Fælles: Punktets relevans drøftet. Meningen er at skabe god og positiv
energi. Fokus på skole-hjem-relationen, fra forskellige perspektiver. En
god, uformel start på møderne. Forslag om, at punktet flyttes hen midt i
mødet. Dagsordensætterne beslutter, hvor punktet lægges i tidsplanen.

18.45-18.55
Til mundtlig
orientering

1.3 Orientering fra elevrådet
 Trivselsdagen forberedes. Der laves en film.
 Der arbejdes på en årsberetning. Gennemgås på trivselsdagen.
 Udearealerne drøftes, der har været et udvalgsarbejde i gang. Den
15.06. er der møde, og Pia deltager.
 Henvendelse fra politikerne: Et spørgeskema for alle fra 6.-8. klasse,
angående valgfag på tværs af skoler.

2. Fordybelsespunkt
18.55-20.00

Skolebod – eller mad i skolen? (del 1 af 2) v/Pia Nielsen & formanden

Til drøftelse

Skoleboden lukkede med virkning fra 1. april, idet bodens bestyrer havde fået
andet arbejde, og skolen ikke så mulighed for at holde åbent, jf. orienteringen på
martsmødet.

Der lægges nu op til en drøftelse af emnet ”mad i skolen”, og hvilke behov bestyrelsen
ser? Det er skoleledelsens ønske, at en ordning med et evt. supplement til
madpakken skal være udgiftsneutral og ikke må indebære ekstraopgaver for
skolen (lærere, pædagoger eller administrativt personale). Årsagen er, at evt.
driftsomkostninger ville skulle tages fra primærydelsen (dvs. det at drive skole)
og dermed komme til at indebære en forringelse af bl.a. undervisningen.
Pia styrer og tager ansvar for processen, og alle på mødet er ansvarlige for at
reflektere og finde ord for deres egne holdninger i forhold til spørgsmål og
udsagn, der bliver stillet på mødet.
Punktet vil derpå ende i en række udsagn og holdninger, som Pia efterfølgende
samler til brug for en endelig beslutning på junimødet.
Indstilling:
At bestyrelsen tager imod, reflekterer og udtrykker egne holdninger
At udsagn formuleres til brug for den videre proces og det endelige resultat. Sekretariatet
indsamler disse meningstilkendegivelser.
Bilag:
Forældrehenvendelse, modtaget den 23. marts 2015
Processen gennemført, med gode refleksioner.
På junimødet fremlægger ledelsen et princip, der udtrykker de holdninger, vi gav
udtryk for på mødet.

3. Tilsynspunkter
20.00-20.30
Til beslutning

3.1 Timetal og fagfordeling (del 2 af 2)
I forlængelse af sidste møde fremlægger Pia skolens timefagfordelingsoversigt;
hvordan ledelsen på Balleskolen har tilrettelagt timer og fag i sidste skoleår, og
hvad planen er for foråret, frem mod det næste skoleår. Skolebestyrelsen kan stille
opklarende og uddybende spørgsmål hertil.
Indstilling:
At bestyrelsen udøver tilsyn ved at spørge ind til beslutninger og lovgrundlag (formel
godkendelse).
Bilag:
Principperne 330 og 340 (suspenderet pga. reformen, men forefindes dog fortsat
på skolens hjemmeside)
Bilag udsendt af skoleledelsen efter aprilmødet
Materialet er udarbejdet af ledelsen for at sikre gennemsigtighed, så alle kan se og
deltage i drøftelsen af prioriteringer. Personale og SB kan på denne måde bidrage
til prioriteringer fremover.
De gamle principper er suspenderet, da de er uaktuelle pga. ny lovgivning. Nye
principper udarbejdes i løbet af efteråret, så de kan danne grundlag for næste års
timefagfordeling.
SB udtalte sig Det ser spændende ud, og er et godt materiale.
Et nyt tiltag, ”frivillig-morgen” er en god idé.
Timefagfordelingen er hermed formelt godkendt.

4. Korte punkter – til beslutning som forelagt
20.30-20.50
Til beslutning

4.1 Forretningsorden for skolebestyrelsen på Balleskolen v/ formanden
Det har været en lang proces, hvor bl.a. to arbejdsgrupper har gjort sig grundige
overvejelser om skolebestyrelsens formål, arbejdsgange og andre formalia.
Tidligere fremlagte udkast til ny forretningsorden blev fundet for detaljerede og
komplekse. For at forenkle forretningsordenen og gøre denne mere overskuelig, er
den lille arbejdsgruppe bestående af Søren og Susanne nu vendt tilbage til
Balleskolens oprindelige (dvs. senest vedtagne) udgave fra 2006 og har på
baggrund af den nye folkeskolelov og styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune
kun lavet enkelte justeringer heri. Til vedlagte udkast og oplæg til beslutning er
der to steder indføjet alternative forslag, markeret med rødt.
Indstilling:
At bestyrelsen forholder sig til de to steder og træffer konkrete valg, samt
At udkastet godkendes endeligt med henblik på offentliggørelse på skolens hjemmeside, og
at dokumentet sættes til revision igen om 1 år, jf. anbefalingen i skolebestyrelsens
håndbog.
Bilag:
Udkast til ny forretningsorden for Balleskolen, Silkeborg 2015-18
Forretningsorden drøftet, justeret og vedtaget.

20.50-21.10
Til beslutning

4.2 Princip for lektieintegreret skole – eller ”den lektiefri skole”
v/Pia Nielsen & formanden
På baggrund af sidste mødes udsagn og meningstilkendegivelser er der
udarbejdet et udkast til princip for lektier på Balleskolen. Udkastet fremlægges
her. Eventuelle rettelser indføjes, og det tilstræbes at dokumentet finder sin
endelig form på dette møde.
Indstilling:
At udkastet godkendes som indstillet.
Bilag:
Udkast til princip for lektier & hjemmearbejde

Drøftet, justeret og godkendt.
Ledelsen lægger princippet på skoleporten
21.10-21.15

4.3 Skolebestyrelsesseminar den 4.-5. september 2015

Til beslutning

Opmærksomheden henledes på, at vi på et tidligere møde har besluttet, at der
afholdes fælles temaseminar fredag-lørdag den 4.-5. september 2015. Alle
bestyrelsesmedlemmer bedes reservere tidspunktet fra og med fredag (sidst på)
eftermiddag(en) til og med lørdag middag. Dog uden overnatning.
Ønsker nogen at deltage i planlægningen af dette seminar og være med til at
påvirke, hvilke emner skal drøftes samt hvordan?

Deltagere i planlægningen: Jacob og Susanne
På junimødet brainstormes fælles på idéer.

Til SKRIFTLIG
orientering

4.4 Den kommunale strategidebat 2021
Se linket og læs her om processen med at lave en strategi for Folkeskolen år i 2021
på www.skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk Børne & Ungeudvalget i
Silkeborg Kommune har besluttet en række undersøgelsesområder, som kan læses
i referatet fra seneste møde.
Indstilling:
At orienteringen tages til efterretning
At der indtænkes ekstramøder i oktober-november måned, når mødekalenderen for næste
skoleår planlægges.

21.15-21.20

5. Statuspunkter til udmelding på intranettet

Drøftelse

21.20-21.30

6. Eventuelt
Oplevelser fra Skole og Forældres ”viden- og erfaringsseminar”, 25. april
2015 v/ formanden
Fremlagt. Spændende arrangement.
Orientering fra skoleledelsen: Elevplaner
Der er sendt forældremail ud omkring elevplaner i dette skoleår. I det
kommende skoleår forventes en fælles kommunal elevplan.

Næste og kommende aktiviteter:



Onsdag den 17. juni
Seminar fredag-lørdag den 4.-5. september 2015

Evt. afbud udbedes meddelt via Forældreintra til skoleleder Pia Nielsen, tak.

Emner til kommende møder:
o
o
o
o
o
o
o
o

Princip om skole-hjem-samarbejdet?
Princip for time-fagfordeling?
Fælles seminar for SB om værdier og retning (nærmere indhold og
program)
Skolebestyrelsens mødekalender for skoleåret 2015/2016
AKT og inklusionsopgaven
De ændrede forudsætninger for og strukturer på SFO & klub
Åben skole – hvordan vil vi arbejde hermed på Balleskolen
Kvalitet i pauserne, herunder henvendelse om madpakker

Eventuelle input til kommende dagsordener sendes til formanden via Intra - Frist
for input: 7. juni 2015, tak.

