Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 17. januar 2017
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: Cecilie Røge
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen, Krestine Aaen
Afbud: Mette Feldt, Line Emanuel, Emil Bjerregaard Nielsen

REFERAT
19.00-19.10
Orientering &
Beslutning

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering
v. Susanne





Udpegning af ordstyrer til dette møde:
Formanden præsenterer dagsordenen.
Krestine præsenterer sig
Ønske fra Sofie om at vi flytter datoerne fra april- og maj-møderne
så det ikke er mandage. Det foreslås at det flyttes til to af disse
datoer: Vi flytter aprilmødet til tirsdag den 25.04.
 Eventuelle ønsker til ændringer/tilføjelser i referatet fra december
 Punkter til ’Eventuelt’
19.10-19.20
Orientering

2. Orientering fra elevrådet
v. Cecilie
Sidste elevrådsmøde blev aflyst. Der er møde igen den 27.01.
Krestine er nu tilknyttet elevrådet og hjælper Cecilie og Emil med at
forberede sig til SB-møderne.

19.20-19.30
Orientering

3. Orientering fra skoleledelsen
v. Pia
Blandt andet –
 Jubilæumsfest. Pia orienterede.
 Trivselsundersøgelse for personalet (efter ønske fra formanden). Pia
gennemgik de overordnede resultater.

19.30-20.30
Drøftelse &
beslutning

4. Filmfremvisning i skolen
v. Susanne
Formanden og skolelederen har fået en henvendelse fra en forælder
omkring skolens retningslinjer for, hvilke film der vises for børnene.
På mødet drøfter vi skolens/lærernes pædagogiske overvejelser, og vi
drøfter forældrenes vinkel på det, og elevrådsrepræsentanternes tanker
om det.
Vi beslutter, om drøftelsen skal munde ud i et princip, eller om drøftelsen
var nok i sig selv.
Lærerne bruger ofte film i undervisningen, som har tilknytning til et tema
i undervisningen. Det har stor værdi for læring og undervisning, at vi kan
bruge film i undervisningen.
Vi havde en god drøftelse på mødet.
Vi konkluderer:
 SB stoler på den professionelle vurdering fra lærerne, som kender
børnene.
 SB opfordrer til, at lærerne informerer forældrene, hvis man vælger
at se en film, som Medierådet ikke anbefaler til aldersgruppen.
 SB opfordrer til, at forældrene kontakter lærerne, hvis en film har
givet anledning til bekymring hos barnet eller forældrene.
 SB opfordrer til, at ledelsen fortsat taler med vikarerne om, hvilken
holdning skolen har til, hvilke film der vises.
Vi beslutter:
Vi laver ikke et princip.
Bilag:
 Forældrehenvendelsen og skolelederens svar (uden navn og klasse m.m.)
 Link til medierådets hjemmeside: http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadetfor-Boern-og-Unge/Filmvurdering/Undervisere.aspx

20.30-21.50
Drøftelse &
Beslutning

5. Princip for skole-hjem-samarbejde
v. Pia
Vi følger vores aftalte proces for udarbejdelse af et princip:
Oktober: refleksioner
November: første udkast til princip
December: anden runde med udkast til princip
Januar: tredje runde med udkast til princip
Februar: godkendelse af princip
Vi arbejder videre med at formulere princippet. Vi tager udgangspunkt i
dokumentet med ændringer og justeringer fra decembermødet. Man får
mulighed for at foreslå ændringer eller supplerende formuleringer. Vi går
udkastet igennem afsnit for afsnit og aftaler for hver kommentar, om der
skal ændres i formuleringerne. Vi har besluttet det, der står på side 1. Vi
fortsætter drøftelsen fra side 2.
Princippet blev drøftet og formuleringen besluttet.
På februarmødet godkender vi princippet endeligt.
Bilag:
Udkast til princip for skole-hjem-samarbejde (med ændringer fra
decembermødet)

21.00-21.30
Orientering &
Drøftelse

6. Skolens IT-hardware-strategi, inkl. CromeBooks
Udsættes.
1. Orientering v. Pia
Pia orienterer om skolens arbejde med en samlet it-strategi for skolens
hardware, og den økonomiske understøttelse af det. Desuden et omrids af,
hvordan skolen fremover vil arbejde med at udvikle den digitalt baserede
undervisning.
2. Udarbejdelse af princip v. Susanne
Formand og næstformand ønsker, at SB udarbejder et princip for
udlevering af og brug af hardware på Balleskolen. Det kan skrives i
forlængelse af det nuværende princip for BYOD (i overbygningen).
Det er især med fokus på, at hjemmene kender til rammerne, og til hvad
forældre kan forvente og stille krav til.
På mødet i dag tager vi en runde med alles input til, hvad princippet kan
indeholde. På baggrund af dette skrives efterfølgende et forslag til princip,
som drøftes på februar-mødet. På mødet i dag besluttes, hvem der laver
udkast til princippet.

Bilag:
Skolens orientering til mellemtrinnets forældre om udlevering af
ChromeBooks.
21.30-21.35
Beslutning

Statuspunkter til Forældreintra

21.35-21.45
Orientering

Eventuelt
Møderækken:
Tir. 17. jan. (uge 3)
Tirsdag 7. februar (uge 6) Fælles SB-møde med Skægkærskolen
Ons. 22. feb. (uge 8)
Tor. 30. marts (uge 13)
Tirs. 25. 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

Emner til kommende møder:
I februar:
 Evaluering af madordningen Skolemad.nu. Oplæg v. elevrådet.
 Skolebestyrelsens årsberetning (v. Susanne, Jacob, Søren)
 Udsat fra januar: Skolens IT-hardware-strategi, inkl. CromeBooks.
I marts:
 …
Indkomne ønsker:
 Samarbejdet i skolebestyrelsen (Sofie)
 Bestyrelsens udtaleret/-pligt ved ansættelser (Susanne)
Beslutning om punkter til årets møder
fra referatet 07.11.
Prioriteret plan for udarbejdelse af principper
Det forpligtende samarbejde med Skægkærskolen (efter tidsplanen)
1. Skolefritidsordningen (efter påske)
2. Fælles arrangementer på skolen, fx skolefest (forår 2017)
3. Underretning om elevens udbytte
4. Åben skole, samarbejdet med lokalsamfundet
5. Opfyldelsen af undervisningspligten i samarbejde med musikskoler
og idrætsforeninger.
Prioriteret plan for tilsyn
 Budget
 Trivselsundersøgelsen
 Eksisterende principper
Indsatser/mærkesager:




Udearealer (elevrådet)
Antimobbestrategi. Inkl. forslag fra Susanne, om at skolen deltager i
en kampagne: ”DropMob”

