Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 30. april 2018 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, Ulrik Skousbøll Christensen, Charlotte
Andersen, Rikke Bach Andersen, Søren Pind Lauritsen, Jacob Vestersager Engdal, Lene Bahne
Knudsen
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther & Stine Helleberg Therkildsen,
Elevrepræsentanter: Hannah Elmstrøm Lauridsen & Nicolai Baaske Petersen
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen, Gunnar Friedrichsen
Afbud:

Dagsorden
19.00-19.10
Orientering
& Beslutning

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering
v. Susanne
• Formanden præsenterer dagsorden
• Husk SB-valgmøde tirsdag 08.05. klokken 19.00-20.30
• Punkter til ’eventuelt’

19.10-19.20
Orientering

2. Nyt fra elevrådet

19.20-19.30
Orientering

3. Orientering fra skoleledelsen

v. Hannah og Nicolai

v. Pia
•
•
•
•
•
•

Processen omkring skoleårets planlægning
Den årlige obligatoriske trivselsmåling for børn
Nationale test
Resultat af trafikbesøg fra kommunen
Husdage
…

19.30-20.15
Drøftelse &
beslutning

Antimobbe-strategi
v. Gunnar og Merete
SB har på møde 28.08. (fælleskommunalt møde om antimobbestrategi) besluttet,
at ledelsen skulle udarbejde et udkast til en antimobbestrategi og fremlægge
den for bestyrelsen.
1. Fremlæggelse v. Gunnar
2. Drøftelse
3. Aftaler om eventuelle justeringer eller ændringer.
Fremlægges til godkendelse på maj-mødet
(så den kan være på hjemmesiden 01.06., som er lovkravet)
Man kan på forhånd orientere sig i • Den kommunale antimobbestrategi på skolens hjemmeside:
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/file/fe9ddb8a-8ea1-4073-83c9-32708368ac6d
• Materialet ”alle for en” (samarbejdet mellem Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling, Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet:
http://www.alleforenmodmobning.dk/wpcontent/uploads/2016/08/Grundskole_Pixie_4k.pdf
• DCUM: http://dcum.dk/love-regler-og-anvisninger/vaerdiregelsaet-ogantimobbestrategi
Bilag:
Antimobbestrategi på Balleskolen

20.15-20.25
20.25-21.25
Drøftelse &
beslutning

Pause
Forældretilfredshedsundersøgelsen
v. Pia
Der er nu kommet et overblik over skolens del af den kommunale
forældretilfredsrapport. Undersøgelsens resultater på skoleniveau er fortrolige,
de bliver ikke offentliggjort, og der må derfor ikke refereres til tallene under
punktet. Der vil senere blive offentliggjort en kommunal, samlet rapport, hvor
man kan se de samlede tal for kommunens skoler.
Skolens egne resultater bruges internt, og skal fungere som dialogredskab for
MED-udvalget og for skolebestyrelsen.
Skolen (ledelsen og en arbejdsgruppe nedsat af MED-udvalget) har lavet et
notat på baggrund af undersøgelsens resultater.
Notatet gennemgås på mødet.
På mødet lægger ledelsen op til refleksioner på baggrund af notatet, og vi tager
en runde med det, vi hver især har bidt mærke i.

21.25-21.35
Drøftelse &
beslutning

Ansøgning om afkortning af skoledagen ved omlægning af timer
til understøttende undervisning til to-lærer-timer
v. Pia
Vi har i skoleårene 16-17 og 17-18 haft en afkortning af skoledagen ved
omlægning af den understøttende undervisning, til ekstra lærertimer når der
undervises i dansk og matematik. I praksis betyder det, at husdagene afkortes
til klokken 13.30 (og i børnehaveklassen til 11.30).
Skolen fremlægger sine erfaringer med den omlagte undervisning/afkortning
af skoledagen.
Skolebestyrelsen skal påtegne ansøgningen, og det betyder at skolebestyrelsen
skal kommentere ansøgningen. Sidste år besluttede SB denne formulering:
”Skolebestyrelsen støtter ansøgningen”.
Vi tager en runde:
Vi fokuserer på: Er der nogen, der har en anden holdning end sidste år?
SB beslutter på mødet i dag en formulering, der skal stå i påtegningen på
ansøgningen til skoleåret 18-19.
Bilag:
Ansøgning for skoleåret 18-19
• Balleskolen
• Inklusionscenter for Læsning

21.35-21.45
Drøftelse &
beslutning

Ansøgning om at placere tiden til konfirmationsundervisning i
tiden til understøttende undervisning
v. Pia
Som i foregående punkt behandles en ansøgning for
konfirmationsundervisning i tiden afsat til understøttende undervisning.
Vi har haft denne omlægning i skoleårene 16-17 og 17-18
Vi tager en runde:
Vi fokuserer på: Er der nogen, der har en anden holdning end sidste år?
Bilag: Ansøgning for skoleåret 18-19

21.45-21.50
Beslutning

6. Statuspunkter til ForældreIntra

21.50-22.00
Orientering

7. Eventuelt

v. Susanne

Møderækken:
Møderne afholdes klokken 19.00-22.00
Onsdag 16.05.
Onsdag den 06.06.

Emner til kommende møder:
Maj:
•
•
•
•
•
•

Udtalelse om skemaer (lov: ret til at udtale sig om skemaer)(Pia)
Skolens arbejde med elevplaner (ønsket af SB fra februarmødet)
Evt. Antimobbestrategi II (Gunnar og Merete)
Princip for Fælles arrangementer i skoletiden: Traditioner II (Pia)
Princip for Lejrskole II (Pia)
…

Juni:
•
•

Konstituering af den nye SB. Farvel & Goddag
…

Punkter på årsplanen fra skoleårets start, og som vi ikke har haft endnu:
• Inklusionscenter for Læsning (Pia)
• Balleskolen og teknologi (Ulrik)
• Princip: Ordensregler (Susanne)
• Princip for trivsel (Susanne)
• Hvor gik de hen? Elevernes vej efter folkeskolen. Status på 9. årg. der
dimitterer juni 18 (Susanne)
• Trivselsundersøgelsens resultater (Susanne og Jacob)
Andre indkomne ønsker, indgivet i løbet af året:
• Hvordan arbejder skolen med sager, hvor der er trivselsproblemer? (SB,
fra referat november)
• Hvordan arbejdes der med trivselsmålingen på skolen? (Ulrik)
• Meebook: Hvor er vi nu? (Ulrik)
• Opfølgning på kvalitetsrapporten (Ulrik)
• Status: Overblik over alle principper og revisionsdatoer (Charlotte)
• …

