Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober 2015
Sted: Kontoret - ”Pyramiden”
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand)
Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal
Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen, i samarbejde med Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen, Søren Pind Lauritsen, Jacob Vestersager Engdal, Mette
Munk Brandt, Marianne Rahbek, Line Emanuel
Medarbejderrepræsentanter: Marianne Eriksen & Sofie Winther
Elevrepræsentanter: Cecilie Røge
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Eva Bøye, Merete Bachmann Nielsen
Afbud: Mette Feldt, Emma Egholm

REFERAT
19.00-19.15

1. Velkomst & præsentation





Velkommen & præsentation af dagsorden
Suppleant for medarbejderrepræsentant: Sofie Winther
Udpegning af ordstyrer til dette møde: Jacob
Punkter til eventuelt

Orientering fra elevrådet
v. Cecilie
Faste deltagere til SB besluttet siden sidst:
Cecilie (formand) & Emma. Suppleant vælges senere.

19.15-20.15
Oplæg
Drøftelse
Beslutning

2. Fordybelses- & refleksionspunkt
2.1 Ny skolestruktur - Oplæg v/ formanden
a) Udarbejdelse af Balleskolens høringssvar
Vi arbejder ud fra følgende procesplan:
 Septembermødet: Information, refleksion, holdninger
 Oktobermødet: Idéer til indhold og formulering af høringssvar
 Novembermødet: Godkendelse af høringssvar – fristen udløber 24.
november 2015
De samlede materialer findes på
http://skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk/ - man bedes orientere sig
her. Desuden kan man læse opslag på Facebook-gruppen ny skolestruktur i
Silkeborg – fra politikere og forskellige borgere.
Der er arbejdes som aftalt i to spor. Det ene er et fælles forældreinitiativ
ved forældrerepræsentanter fra alle kommunens 27 nuværende
skolebestyrelser, som forsøger at udarbejde et fælles høringssvar ud fra de

elementer, vi kan enes om. I dette netværksregi blev der holdt møde den 5.
oktober, og der er planlagt et sidste møde igen den 5. november – for
formænd og næstformænd fra alle skolebestyrelser.
Det andet spor er lokalt – Balleskolens officielle høringssvar. På baggrund
af de notater, som bestyrelsen modtog fra Pia Nielsen efter seneste møde,
samt et kort oplæg fra formanden, skal vi drøfte idéer til indhold og
sammen nærme os formuleringen af et høringssvar. Til det brug skal der
nedsættes et udvalg, som vil påtage sig at formulere et udkast, der kan
godkendes på næste bestyrelsesmøde og derpå indsendes.
Indstilling:
AT orientere sig i materialet fra kommunalbestyrelsen,
AT hvert enkelt medlem nedfælder og medbringer punkter til det fælles
høringssvar,
AT der arbejdes målrettet mod at formulere dette svar, kort og præcist, og
AT nogen melder sig til at føre pennen
Susanne orienterede.
Der er udarbejdet et høringssvar fra et forældrenetværk, bestående af
skolebestyrelsesformænd. Det er sendt til alle i SB som orientering og er nu
indsendt.
Der er også et høringssvar på vej fra lærerne på Balleskolen.
Høringssvaret fra Balleskolens bestyrelse drøftet, og pointer noteret.
Marianne og Line skriver et udkast til vores høringssvar og sender det til
SB som bilag til vores novembermøde.
Vi flytter vores møde til en anden dato, så vi kan nå at behandle svaret
inden det skal indsendes. Ny mødedato: Tirsdag den 17.11. kl. 19.00
b) Lokalt informationsmøde på Balleskolen
Torsdag den 22. oktober kl. 19-21
Der er to anledninger til dette møde: Den ene anledning følger af
bestemmelsen i Folkeskolelovens § 44, som bl.a. forpligter bestyrelsen til
at afgive en årlig beretning (stk. 12) og til mindst en gang årligt at indkalde
forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed (stk. 13).
”På et sådant møde behandles årsberetningen, jf. stk. 12.”
Den anden anledning ligger i det fremsendte tilbud fra Skoleafdelingen
i Silkeborg Kommune. Børne- og Ungeudvalget oplyser selv, at der er tale
om et tilbud til skolebestyrelserne, bestående i at udvalget og skolechefen
præsenterer forslaget til skolestrategi/struktur, og at der derefter er
mulighed for spørgsmål og dialog.
”I praksis organiseres dette således, at det er udvalgsformand Søren Kristensen, der
på vegne af udvalget fremlægger forslaget sammen med skolechef Huno Kjærsgaard

Jensen. Så mange som muligt fra Børne- og Ungeudvalget deltager i øvrigt i
møderne og vil typisk også gerne deltage aktivt i dialogen efter fremlæggelsen.
Den valgte form sikrer en ensartet præsentation i alle møder i kommunen og
samtidig giver den mulighed for spørgsmål og svar i forhold til udvalget for så vidt
angår den politiske del, og til skolechefen for så vidt angår de mere faglige og
forvaltningsmæssige forhold.
I kommunale anliggender er der en væsentlig skillelinje mellem det politiske og det
administrative niveau. Derfor er det vigtigt, at begge niveauer deltager i både
fremlæggelsen og den efterfølgende dialog, så både politiske emner og
administrative emner kan besvares bedst muligt. Derfor deltager skolechefen også i
mødet på Balleskolen."

Følgende program er meldt ud:
Kl. 19-19:10
1) Skolebestyrelsen (& elevrådet) på Balleskolen byder velkommen v/ formand Susanne
Gade Clausen - herunder kort præsentation af program og fællessang
Kl. 19:15-19:30
2) Skolebestyrelsens årsberetning & rapportering fra bestyrelsens seminar v/ formanden
Kl. 19:30-19:40
3) Balleskolen i skolestrategien v/ formanden
Kl. 19:45-20:30
4) Oplæg om ny skolestrategi v/ børn- & ungeudvalgsformand Søren Kristensen
Kl. 20:30-21
5) Mulighed for spørgsmål til politikerne

Dato og tidsramme er dermed sat af skoleafdelingen og udvalget. Der er
ikke mulighed for at præge dette. Skoleledelsen på Balleskolen har påtaget
sig at sørge for lokale og administrere tilmeldinger til arrangementet. Der
skal udpeges en ordstyrer til mødet. Det vil være en fordel, om denne rolle
ikke også skal varetages af formanden, og skoleledelsen beder sig venligst
også fritaget for opgaven.
Formandens forslag til årsberetningen præsenteres sammen med
tilbagemeldingen fra vort septemberseminar.
Indstilling:
AT der udpeges en ordstyrer blandt bestyrelsens medlemmer,
AT skolebestyrelsens rolle drøftes og besluttes, og
AT årsberetning, udlægning af ”Balleskolen i skolestrategien” og det
samlede program formelt bliver godkendt.
Programmets oplæg og indhold drøftet og justeret.
Årsberetningen bliver fremlagt mundligt på mødet. På mødet i dag blev
pointerne godkendt af SB.
Søren og Jacob er ordstyrere.

20.20-21.10
Oplæg
Drøftelse
Beslutning

2.2 Princip for Balleskolemodellen – Oplæg v/ Pia Nielsen
Af skolebestyrelsens årsplan (besluttet på SB-seminar den 4.- 5. september
2015) fremgår, at vores første principarbejde skulle omhandle SFO. På
septembermødet besluttede vi dog, at vi i stedet ville starte med princip for
”Balleskolemodellen”, da det vil være af central betydning i den
nuværende proces omkring nye skolefællesskaber.
Der er planlagt følgende procesplan for udarbejdelsen af dette nye
princip:
Oktobermødet: Information og refleksioner
Novembermødet: Formulering af princip
Januarmødet: Godkendelse af princippets formulering
Princip for Balleskolemodellen tænkes at indeholde:
 Undervisningens organisering, understøttende undervisning,
holddannelse
 Arbejdets fordeling mellem lærerne
Der eksisterer allerede en beslutning om en visuel model, som ligger på
skoleporten under menupunktet ”skolereform”.
På mødet gennemgår Pia de overvejelser og beslutninger, der lå til grund
for Balleskolemodellen, som blev udviklet i løbet af skoleåret 13-14 og den
principbeslutning, der blev truffet af SB i foråret 2014.
Indstilling:
AT man modtager oplægget og bidrager med sine refleksioner
Punktet udsat til næste møde.

21.10-21.40
Orientering
Drøftelse

3. Korte punkter
3.1 Budget 2016: Første behandling - Oplæg v/ Pia Nielsen
Emnet tænkes gennemarbejdet på følgende vis:
Oktobermødet:
 Overblik over budgettets elementer
 Status på Budget 2015
 SBs rolle i budgetgodkendelsen
 Ledelsens forslag til prioriteringer
Novembermødet:
 Konkret budgetforslag fremlægges af ledelsen
 SB drøfter forslaget og ændrer eventuelt i prioriteringer
 Om muligt godkendes budgettet. Såfremt der derimod kommer
mange rettelser, forventes det endelige budget fremlagt på ny til
formel godkendelse på januarmødet.

Indstilling:
AT man modtager oplægget og bidrager med sine refleksioner
Punktet udsat til næste møde.
3.2. Mærkesager i en ”refleksions- og principbestyrelse” – Oplæg v/ Pia
Nielsen
På septembermødet fremsatte Mette Munk ønske om to mærkesager på et
kommende skolebestyrelsesmøde:
1) Om skolens toiletter – forældre oplever, at toiletterne i indskolingen
og på mellemtrinnet lugter, især efter middagspausen.
2) Om spisepauserne efter indførelsen af ”Balleskolemodellen” – som
er blevet længere pga. skolereformen. Spørgsmålet om, hvordan
børn og medarbejdere oplever dette.
Der er tale om oplagte ”emne- eller mærkesager”. På bestyrelsens seminar
den 4.-5. september besluttede bestyrelsen imidlertid, at det ikke er den
type bestyrelse, vi ønsker at være. Derimod vil denne skolebestyrelse
arbejde som en refleksions- og principbestyrelse, og vi har derfor kollektivt
besluttet ikke at gå videre ind i sådan ”sagsbehandling”.
Indstilling:
AT bestyrelsen tager dette oplæg og beslutningen fra seminaret til
efterretning, og
AT vi enes om ikke at gå videre med disse emnesager i særskilt
sammenhæng
Punktet udsat til næste møde.
21.40-21.50

4. Orientering fra skoleledelsen & elevråd

Orientering

Nyt fra elevrådet
Tema: Udgangstilladelse også til 7. årgang. Ønske om, at princippet tages
op i SB. Argumenter: 7. årgang er en del af overbygningen. Er klar til
ansvaret, klar til at leve op til reglerne om, hvor/hvordan det skal
administreres.
Der blev fra SB gjort opmærksom på, at der hos SB-medlemmerne er i SB er
meget forskellige og meget stærke holdninger til
udgangstilladelsen/ordensreglen.
Elevrådet og Eva samarbejder om at beskrive punktet til dagsorden. Gøres
klar til januarmødet.
Orientering fra skoleledelsen
 Orientering om renoveringen og svar på spørgsmål om
lyddæmpning. Lyddæmpning og tavler/opslagstavler er ikke en del
af renoveringsbudgettet; det skal som udgangspunkt betales af





skolens eget budget. Skolens ledelse og arbejdsmiljørepræsentant
har opmærksomhed på eventuelle problemer med lyd.
Svar på spørgsmål om rengøring på toiletterne i indskolingen:
Rengøringspersonalet gør som aftalt, personalet arbejder altid med
børnene omkring det. Der er skrevet ud på forældreintra om
forældreoprydning i garderoben/glasgangen.
Svar på spørgsmål: Følger skoleledelsen op på, hvordan det nye
princip om lektier og hjemmearbejde forvaltes i husene? Ja.

Drøftelse

5. Statuspunkter til udmelding på intranettet
Drøftet.

21.55-22.00

6. Eventuelt

21.50-21.55

Punkter til næste møde:
 Budget 2015
 Princip for Balleskolemodellen
 Høringssvar på skolestrukturforslag
 Kvalitetsrappport
Møderækken:
Ordinære møder:
o Tirsdag den 17. november kl. 19-22 (bemærk ny dato)
o Tirsdag den 15. december – glögg og æbleskiver hos formanden
o Mandag den 18. januar kl. 19-22
o Tirsdag den 23. februar kl. 19-22
o Torsdag den 31. marts kl. 19-22
o Tirsdag den 26. april kl. 19-22
o Onsdag den 18. maj kl. 19-22
o Mandag den 13. juni kl. 19-22
Emner:
o Høringssvar…
o Princip om Balleskolemodellen
o Budget 2016
o SFO’en – udviklingsmøder, temadage og temauger (Oplæg v/
Merete B Nielsen)
o Mad i skolen og eftermiddagsttraktement i SFO’en?

