Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde. Ekstraordinært, pga. høringssvar
Tirsdag den 20. december 2016 19.00-20.30
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, Søren Pind
Lauritsen, Lene Bahne Knudsen,
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther & Stine Helleberg Therkildsen
Elevrepræsentanter:
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen
Afbud: Mette Feldt, Line Emanuel, Emil Bjerregaard Nielsen & Cecilie Røge,

REFERAT
19.00-19.10
Orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering
v. Susanne
 Udpegning af ordstyrer til dette møde: Jacob
 Formanden præciserer anledningen og præsenterer dagsordenen.

19.10-19.20
Orientering,
Drøftelse &
Beslutning

2. Næste skridt i forpligtende samarbejde med Skægkærskolen
v. Susanne
På baggrund af aftalen fra Dialogmødet i oktober har de to skoleledere nu
indkaldt de to formænd til et møde, hvor vi fire tilrettelægger et fælles
bestyrelsesmøde.
Datoen for det fælles bestyrelsesmøde bliver den 07.02. klokken 19.00.
På mødet i dag beslutter vi bestyrelsens input og ønsker, til en fælles
dagsorden for mødet den 07.02.
Mødet den 07.02. holder vi som et ekstraordinært møde.
Vi drøftede input, og Susanne tager disse med til formødet om dagsorden.
Bilag:
På dialogmødet 25.10. blev nedenstående taget til referat fra vores

gruppemøde med skoleledere, formænd og næstformænd fra Balle &
Skægkær. Det fulde referat fra mødet, og de øvrige samarbejders referater kan læses på
linket her: http://strategi.pbworks.com/w/file/fetch/112770601/161025_Dialogforum-noter_inkl_gruppereferater.pdf

19.20-senest
20.30
Drøftelse &
Beslutning

3. Ny styrelsesvedtægt
v. Susanne
I forbindelse med den politiske beslutning om en ny skolestruktur, som bl.a.
indebærer en ny struktur med forpligtende samarbejder, skal der laves
ændringer i den eksisterende styrelsesvedtægt fra august 2014 for at den rummer
disse nye samarbejder. Ændringerne fremgår af bilaget (markeret med rødt).
Skolebestyrelserne er blevet anmodet om at komme med bemærkninger i form af
høringssvar på disse ændringer, og det gør vi på mødet i dag.

Vi gennemgår ændringerne sammen og drøfter deres betydning for
Balleskolen, og derefter formulerer vi vores høringssvar på mødet.
Deadline for høringssvaret er den 04.01.17.
Vi drøftede styrelsesvedtægten og besluttede et høringssvar.
Susanne indsender høringssvaret og sender en kopi til alle i bestyrelsen.
Bilag:
 Brev om afgivelse af høringssvar
 Styrelsesvedtægten med ændringer
Møderækken:
Tir. 17. jan. (uge 3)
Torsdag 7. februar (uge 6) 19.00. Fælles bestyrelsesmøde med Skægkær
Ons. 22. feb. (uge 8)
Tor. 30. marts (uge 13)
Man. 24. april (uge 17)
Man 22. maj (uge 21)
Ons. 21. juni (uge 25)
Alle møder foregår, hvor ikke andet er oplyst, i tidsrummet kl. 19-22

