Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 16. maj 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, Jacob Vestersager Engdal, Lene Bahne Knudsen, Søren Pind
Lauritsen
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther & Stine Helleberg Therkildsen
Elevrepræsentanter: Hannah Elmstrøm Lauridsen
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen, Gunnar Friedrichsen
Afbud: Nicolai Baaske Petersen

REFERAT
19.00-19.10
Orientering
& Beslutning

19.10-19.20
Orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering
v. Susanne
• Formanden præsenterer dagsorden
• Orientering om, hvordan det gik med SB-valgmødet: Der er valgt 5
forældrerepræsentanter (vi skal have 7). Vi holder genvalg torsdag
17.05. klokken 16.00. Vi har pt fået to henvendelser fra forældre, der
gerne vil stille op.
• Punkter til ’eventuelt’

2. Nyt fra elevrådet
v. Hannah & Nicolai
Der har ikke været møde siden sidst.
SB opfordrer til, at der fremover vælges en suppleant, som kan komme når én
af de faste må melde afbud. Det arbejder skolen videre på.

19.20-19.30
Orientering

3. Orientering fra skoleledelsen
v. Pia
•
•

FTU og næste skridt: Pia skriver til forældregruppen.
Ansættelser & økonomi. Orienteret.

19.30-20.10
Drøftelse &
beslutning

Antimobbe-strategi
v. Gunnar og Merete
Bestyrelsen drøftede oplæg på aprilmødet og vi aftalte, at Merete og Gunnar
tilpasser dokumentet til de ønsker, der blev fremlagt.
Det nye dokument drøftes.
Vi beslutter • om det er klar til godkendelse med rettelser på mødet eller
• om Merete og Gunnar skal arbejde videre med det eller
• om der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde videre med det
SB drøftede dokumentet.
Gunnar og Merete færdiggør dokumentet og indarbejder så mange af de
fremsatte kommentarer og ønsker om justeringer som muligt.
Vi skriver en revisionsdato i dokumentet: 01.06.20
Vi har hermed godkendt dokumentet.
Skolen lægger dokumentet på skoleporten inden 01.06.
Bilag:
Antimobbestrategi på Balleskolen

20.10-20.20

Pause

20.20-20.55
Orientering,
drøftelse &
beslutning

Skema for kommende skoleår
v. Pia
Skemaet på Balleskolen lægges med udgangspunkt i det vedtagne princip for
Balleskolemodellen. I den nye lovgivning pointeres, at SB har ret til at få
præsenteret skemaerne og får mulighed for at udtale sig.
På mødet i dag fremlægger Pia skemamodellen.
Pia præsenterer
• Regnearket for timetallene
• Grundskemaer for de tre faser
Desuden udpeges de ændringer der er lavet i forhold til indeværende år.
SB udtaler sig til skolelederen.
Bilag:
• Princip for Balleskolemodellen:
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/file/9a853f35-578f-45e2-abb4-33052ae0e13b

•
•

Grundskema for hver fase
Regneark for fordelingen af fag (et internt arbejdsredskab, til orientering)

Vi drøftede blandt andet • Pausernes længde
• Aftalerne omkring 7. årgangs spisepause (ordensregler)
• Kommunikationen til forældre omkring Balleskolemodellen (og til
personalet)
• Modulorganiseringen (når man har fagene én gang om ugen)
• Evalueringen af Balleskolemodellen
• Prioritering af ressourcen
SB beslutter denne udtalelse til skolelederen:
Vi støtter, at der i det kommende år er planlagt en evaluering af
Balleskolemodellen, hvor også SB er en part. Det er en kvalitetssikring, at vi
arbejder dynamisk med en model for skolens opbygning.
Vi vil gerne, at forældre på skolen får mere information om Balleskolemodellens
opbygning og begrundelser.
Det er ærgerligt, at det er en ressourcemæssig og teknisk begrundelse for
pausernes længde, og ikke en pædagogisk begrundelse.
20.55-21.15
20 min
Drøftelse &
beslutning

Princip for Fælles arrangementer i skoletiden: Traditioner II
v. Pia
Pia fremlægger udkastet til princippet.
SB drøfter princippets indhold og formuleringer.
Vi justerer og retter til sammen på mødet.
Som afslutning besluttes
• om princippet kan godkendes med de foreslåede ændringer eller
• om Pia skal arbejde videre med princippet eller
• om der skal nedsættes en ny arbejdsgruppe til at færdiggøre princippet
Princippet blev godkendt, med de ændringer, vi lavede på mødet.
Pia lægger princippet på skoleporten.
Bilag: Princip for Fælles arrangementer i skoletiden: Traditioner

21.15-21.35
20 min
Drøftelse &
beslutning

Princip for Lejrskole II
v. Pia
Pia fremlægger udkastet til princippet.
SB drøfter princippets indhold og formuleringer.
Vi justerer og retter til sammen på mødet.
Som afslutning besluttes
• om princippet kan godkendes med de foreslåede ændringer eller

•
•

om Pia skal arbejde videre med princippet eller
om der skal nedsættes en ny arbejdsgruppe til at færdiggøre princippet

Vi nåede ikke punktet. Udsættes til næste møde.
Bilag: Princip for Lejrskole
21.35-21.45
10 min
Beslutning

Punkter til juni-dagsorden
v. Susanne & Jacob
Vi har en liste over punkter, som stod på den oprindelige årsplan, og punkter
som er kommet til som ønsker undervejs i år.
Vi vil gerne have SBs input til, hvad vi skal prioritere på vores sidste fælles
møde som den nuværende SB.
Punkter vi har aftalt:
• Skolens arbejde med elevplaner (beslutning fra marts-mødet)
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)
Ønsker til dagsorden i juni
Vi skal nå:
• Princip for lejrskoler (udsat fra maj)
Vi vil gerne nå:
• Skolens arbejde med elevplaner (ønske fra SB-mødet i februar).
Meebook: Hvor er vi nu? (Ulrik)
• Hvordan arbejder skolen med sager, hvor der er trivselsproblemer? (SB,
fra referat november)
Vi er ikke enige om, om vi skal nå:
• Evaluering af vores dagsordner og de intentioner vi havde for i år, og
for den samlede periode: Den afgående bestyrelse kommer med

anbefalinger til den kommende bestyrelse.
GU sender oversigt til SB til orientering:
Hvor gik de hen? Elevernes vej efter folkeskolen. Status på 9. årg. der
dimitterer juni 18
Desuden:
Valgbestyrelsen beslutter efter valgmødet 17.05., om den nye SB konstituerer
sig i juni eller i august. Vi kigger i styrelsesvedtægten.
21.45-21.50
Beslutning

Statuspunkter til ForældreIntra
v. Susanne
•
•
•

21.50-22.00
Orientering

Godkendt antimobbestrategi
Godkendt princip for fællesarrangementer
Besluttet udtalelse om skemaer

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

Emner til kommende møder:
Juni:
• 18.30-19.00 Konstituering af den nye SB.
• Farvel & Goddag til gammel og ny
• …
Forplejning på junimødet:
Skolen sørger for en lækker pauseforplejning i anledning af afslutningen af 4 år i SB
sammen.

