Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde mandag den 20. april 2015
Tid: 18.30-21.30
Sted: Kontoret
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand)
Ordstyrer: Mette Munk Brandt
Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen, i samarbejde med Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen, Søren Pind Lauritsen, Jacob Vestersager Engdal, Mette
Munk Brandt, Mette Feldt
Medarbejderrepræsentanter: Torben Jepsen
Elevrepræsentanter: Malthe
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Eva Bøye, Merete Bachmann Nielsen
Afbud: Tina Frank Johnsen, Marianne Rahbek, Ann Gystad, Magnus

REFERAT
18.30-18.45

1. Velkomst
1.1 Præsentation af dagsorden v/ formanden



Til mundtlig
orientering

udpegning af ordstyrer, samt
punkter til ”eventuelt”

1.2 Lidt om arbejdsprocesser. Forretningsordenen v/ formanden
På martsmødet blev der indledt arbejde i grupper med de enkelte dele af
det udkast til forretningsorden, som var vedlagt dagsordenen. Imidlertid
nåede ikke alle grupper igennem deres del af teksten. Planen blev derfor, at
alle efterfølgende skulle sende deres noter/ændringer til formanden. Søren
og Susanne skulle derpå samle alle kommentarer og lave et nyt udkast til
brug ved dette møde.
Desværre har det ikke været muligt at samle alle bidrag, og det har heller
ikke været muligt for dette lille ”udvalg” at mødes i tide til at forberede
bilag. Punktet udsættes derfor til mødet i maj.
Vi drøftede det at nedsætte arbejdsgrupper. Det kan være svært at finde tid
mellem møderne. Vi vil derfor fremover, så ofte vi kan, lave arbejdet på
møderne, sammen.
Mette, Søren og Susanne mødes i et udvalg omkring forretningsorden.
1.3 Den gode historie om oplevet skolehverdag v/ Tina Frank Johnsen
Udgik pga. afbud

2. Fordybelsespunkt
18.45-20.00
Drøftelse
Beslutning

Princip for lektieintegreret skole – eller ”den lektiefri skole”
(del 2 af 4) v/Pia Nielsen & formanden
På martsmødet besluttede vi, at vi ville arbejde videre med at lave et princip for
lektier på Balleskolen. Det bliver vores første princip som ny skolebestyrelse, og
lektiebegrebet ligger fint i feltet her, mellem skolens ledelse/medarbejdere, elever
og forældre, da det har betydning for alle aktører.
Vi havde sidst en brainstorm, som et udvalg skulle arbejde videre med, men de
har ikke haft mulighed for at mødes. Formand og skoleleder har derfor besluttet,
at vi arbejder med at lave princippet på møderne i stedet, og derfor vil punktet
komme på i april, maj og juni.
På dette møde skal vi folde begrebet lidt mere ud. Pia styrer og tager ansvar for
processen, og alle på mødet er ansvarlige for at reflektere og finde ord for deres
egne holdninger.
Punktet vil derfor ende i en række udsagn og holdninger, som Pia efterfølgende
samler til en principformulering (et udkast). På maj-mødet drøftes dette udkast.
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 – gentagelse fra dagsordenen til februarmødet:
 Lovtekst med forarbejder
 Artikel fra skolebørn
 Artikel fra lærernes fagblad
http://www.skoleborn.dk/juni_2013/
http://www.skoleborn.dk/aug_2014/
http://www.folkeskolen.dk/553915/forsker-skrot-lektierne-og-faa-dygtigereelever#
http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieretskoledag/Lektiehjaelp-og-faglig-fordybelse
http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Lovgrundlag Klik i menuen ”lektier og
faglig fordybelse”

Vi gennemførte en proces, som gav gode diskussioner og refleksioner.
Punktet blev afsluttet med en runde, hvor vi hver tilkendegav vores
holdning til punktet, og hvilke holdninger, princippet skal afspejle.
Pia skriver et forslag til en principformulering, som behandles på majmødet.

3. Tilsynspunkter
20.00-20.30

3.1 Timetal og fagfordeling (del 1 af 2)

Oplæg og
drøftelse

Emneområdet er beskrevet og behandlet i princip 330 og 340, som findes på
skolens hjemmeside. Imidlertid blev disse principper vedtaget under den tidligere
folkeskolelov (dvs. før reformen) og er derfor som udgangspunkt suspenderet. En
del af intentionerne fra principperne vil dog fortsat kunne være gældende, så
derfor bedes man orientere sig i principperne som forberedelse til punktet.
På mødet vil Pia gennemgå lovgivningen på området, hvordan ledelsen på

Balleskolen har tilrettelagt timer og fag i sidste skoleår, og hvad planen er for
foråret, frem mod det næste skoleår.
Indstilling;
At bestyrelsen udøver tilsyn ved at spørge ind til beslutninger og lovgrundlag.
Bilag:
 Principperne 330 og 340 (ligger på skolens hjemmeside)
 På mødet udleveres og gennemgås desuden nogle bilag

Punktet gennemført, og bilag gennemgået. Bilag fra mødet sendes sammen
med referatet.
På maj-mødet fremlægges skolens timefagfordelingsoversigt, og SB kan
stille opklarende og uddybende spørgsmål.
20.30-20:40
Beslutning

3.2 Skolebestyrelsens virke - vedr. forplejning til møderne
I forbindelse med at mødetidspunktet blev fremrykket til kl. 18:30, foreslog
formanden, at der også var forplejning til møderne, i form af en sandwich, for at
hjælpe de medlemmer, som har svært ved at nå aftensmaden hjemme. Imidlertid
har det vist sig, at den årlige udgift til skolebestyrelsens sandwich/forplejning vil
svare til skolens udgifter til tyskbøger. Af den grund bør forplejningen
genovervejes. Desuden har det vist sig besværligt for skoleledelsen at skaffe og
tage imod leveringen af disse sandwiches. Man kan evt. forsøge sig med en anden
løsning, enten hvor hver enkelt medlem medbringer madpakke efter eget behov,
eller hvor man på skift medbringer noget til hele forsamlingen.
Indstilling;
At bestyrelsen kort drøfter dette og træffer beslutning, gældende for det næste års tid.

Vi beslutter at vi spiser hjemmefra fremover. Det er i orden, at man sidder
og spiser en madpakke undervejs på mødet, hvis man ikke kunne nå det
hjemmefra. Det er dejligt med frugt og kiks, så hvis det kan lade sig gøre, er
det fint.
Vi har aftalt at evaluere vores mødetidspunkt når skoleåret er slut, dvs. på
juni-mødet.

4. Korte punkter – til beslutning som forelagt
20.40-20:55
Orientering

4.1 Orientering fra elevrådet
Der er to arbejdende udvalg: Film til trivselsdagen, og forberedelse til at
gøre noget ved udearealerne. To elever er med i fælleselevrådet, og de er
(muligvis?) med i en proces omkring strategidebatten 2021.

20:55-21.00
Orientering

4.2 Den kommunale strategidebat 2021 på skoleområdet
Idémøderne er afviklet, og næste fase indledes snart. Der er dog fortsat
mulighed for at bidrage med gode idéer - læs mere om processen med at
lave en strategi for Folkeskolen år i 2021 på www.skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk
Orienteringen taget til efterretning.

21.00-21:05
Orientering

4.3 Økonomi: Evt. spørgsmål til det store, samlede budget?
Se referatet fra sidste møde.
Der var ikke spørgsmål. Budgettet er godkendt.

21.05-21.15

5. Statuspunkter til udmelding på intranettet

Drøftelse

Susanne tog noter og skriver på Forældreintra.

21.15-21.30

6. Eventuelt
Vi drøftede, hvordan vi griber punktet om skoleboden an på maj-mødet.

Næste og kommende møder:



Tirsdag den 19. maj
Onsdag den 17. juni

Punkter til maj-mødet:
 Skolebod
 Forretningsorden
 Princip for hjemmearbejde og lektier
 Tilsyn med timefagfordeling
Evt. afbud udbedes meddelt via Forældreintra til skoleleder Pia Nielsen, tak.

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

Skolebod? - eller andet alternativ til madpakken?
Forretningsorden – endelig vedtagelse
Princip om lektier – videre proces og vedtagelse
Princip om skole-hjem-samarbejdet
Fælles seminar for SB om værdier og retning (nærmere indhold og
program)
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: 9. maj 2015, tak.

