Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 14. august 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, Jacob Vestersager Engdal, Ulrik Skousbøll
Christensen, Rikke Bach Andersen, Pernille Hjelmborg, Dorte Vestergaard Christensen, Ulrik
Rønne Antonsen
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther & Stine Helleberg Therkildsen
Elevrepræsentanter: er ikke valgt endnu
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Gunnar Friedrichsen
Afbud:

Dagsorden
19.00-19.10
Orientering
& Beslutning

19.10-19.20
Orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering
v. Susanne
• Formanden præsenterer dagsorden
• Dato for kommunalt tilbud om kursus for nye skolebestyrelser: 10.09.
(klokken 17.00-21.00)
• Punkter til ’eventuelt’

2. Orientering fra skoleledelsen
v. Pia
•
•
•
•
•

Ansættelser og ledige stillinger
Opstarten på skolen
Årets udviklingspunkter på skolen
Organisering om kontaktlærer/klasselærer
Artikel i MJA om digital mobning; ros til antimobbestrategien

19.20-19.50
Orientering
& drøftelse
& beslutning

Ny bestyrelse
v. Susanne og Jacob
Billede af bestyrelsen til referat + opslag på forældreintra
Information på skoleporten om medlemmerne
(vi viser hvordan man indstiller sin profil) (Jacob)
Orientering om proceduren for, hvor dokumenter lægges ind, hvordan vi
kommunikerer med hinanden osv. (Pia)
Beslutning om møderække (Susanne og Jacob)
Udvalget foreslår: 10 årlige møder. Rullende ugedage. 3 timer. 19.00-22.00.
Datorække kommer til godkendelse på septembermødet.
Septembermødet afholdes onsdag 19.09.
Aftale om et seminar for den nye SB (Susanne):
Udvalget foreslår fredag 09.11. (16-21) & lørdag 10.11. (9-12)
Deltagelse i forældremøder (Susanne)
Vi ønsker at én er repræsenteret på alle huses forældremøder. Vi får overblik
over, hvilke møder der ikke er nogen ”automatisk”. Vi drøfter kort, hvad rollen
er.
Der holdes et oplæg på børnehaveklassens første forældremøde (ved formand
eller næstformand) om bestyrelsesarbejdet – en introduktion.
Andre spørgsmål?
Bilag:
Forretningsorden for SB.
Link: https://balleskolen.skoleporten.dk/sp/file/bcb77069-0b20-49bf-93db-0edff69ca59a

19.50-20.45
Drøftelse &
beslutning

Budget 2019
v. Susanne
Oplæg:
• Pia fremlægger kort personalesammensætningen, og de
forudsætninger, vi arbejder efter i budgettet.
• Susanne fremlægger pointer i budget-materialet.
Vi drøfter holdninger og konsekvenser for Balleskolen og for det kommunale
skolevæsen.
I løbet af drøftelsen skriver Jacob pointer ned fra drøftelsen.
Jacob skriver og indsender høringssvaret efterfølgende.
Bilag:
Høringsmateriale fra forvaltningen (udsendt på mail på forældreintra til jer
07.07)

20.45-20.55
20.55-21.10
Drøftelse
Beslutning

Pause
Ansættelse af indskolingsleder
v. Pia
Ansættelsesprocessen og tidsplan
Drøftelse med forældrevinklen: Hvad forventer man som forældre? Hvilken
type ledelse? Hvilken personlighed? Hvilke faglige kompetencer?
Bilag:
Proces for ansættelse af mellemledere

21.10-21.30
Orientering
& drøftelse

Forældretilfredshedsundersøgelsen forår 2018
v. Pia
Pia genfortæller kort:
• Resultatet/tendenser
• Konklusionerne fra SB
Vi drøfter den nye SBs umiddelbare indtryk og tanker om tiltag, og hvilke
refleksioner skolen har haft.
Bilag:
• Links til resultaterne:
Skolen: https://silkeborgkommune.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/SkoleSFO-og-klub/Foraeldretilfredshed/Balleskolen-FTU.pdf?la=da
Kommunen: https://silkeborgkommune.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-ogFamilie/Skole-SFO-ogklub/Foraeldretilfredshedsundersoegelse2018_Silkeborg_Kommunes_folkeskoler_kom
menteret-rapport.pdf?la=da

•
•

21.30-21.45
Orientering

Oplægget fra SB-mødet 30.04.18
Link til referatet fra SB-mødet 30.04.18, hvor undersøgelsen blev
behandlet: https://balleskolen.skoleporten.dk/sp/file/24102ed0-49b7-4b16-9252-5d5297567688

Orkester & ”Blæs” på Balleskolen
v. Pia & Susanne
1. Forældrehenvendelse (Susanne)
2. Information om forløbet fra 2013 og til nu (Pia)
3. Planer for det kommende skoleår (Pia)
Bilag:
Orkesteraftale

21.45-21.50
Beslutning

Statuspunkter til ForældreIntra
v. Susanne

21.50-22.00
Orientering

Eventuelt
Møderækken:
Næste møde:
Onsdag 19.09. 19.00-22.00
Skolebestyrelses-seminar:
fredag 09.11. (16-21) & lørdag 10.11. (9-12)
Ét af årets møder er et fælles møde med Skægkærskolens SB.

