Referat
Deltagere:

Skolebestyrelsen, Balleskolen

Torsdag den 15.08.2013

Susanne Gade Clausen (SGC), Charlotte Andersen (CA), Jan Houmann (JH), Torben Mygind (TM), Tina Linde Nissen (TLN), Pia Nielsen (PN), Birthe
Helms (BH), Torben Jepsen (TJ), Ann Gystad (AG)
Simon Rytter (elevrådsrepræsentant)

Elevrepræsentanter
(ER):
Gæster:

Birgit Skalmstang, SFO

Afbud:
Fraværende

Fraværende med afbud: Birger Nielsen (BN)
Fraværende uden afbud: Tone Strømberg (TS)

Sagsnr.
:

Type
(o,d,b)

Oplæg:

Min.:
135/
150

01.

(o)

PN

15

Dok./sti:

Emne/ konklusion:

Velkommen til samarbejde med ny skoleleder!
Rollefordeling, præsentation og ønsker – forventningsafstemning
PN og SGC bød velkommen til årets arbejde i skolebestyrelsen. En kort
præsentationsrunde, hvor de enkelte medlemmer kort begrundede, hvorfor de sad i
skolebestyrelsen.
PN foreslog flg. rollefordeling: SGC er mødeleder assisteret af PN. CA ordstyrer og
BH referent. Rollefordeling vedtaget.
Der blev tilføjet 2 ekstra pkt. til den udsendte dagsorden: nyt pkt. 10
Kvalitetsrapport og nyt pkt. 11 Budget 2014.

02.

(o)

BH

05

03.

(o)

PN/BH

10

Mail fra
BH

Godkendelse af referat fra 19.06.13.
Lille ændring til pkt. 8 Tilsynsopgaver: Sætningen ”Skolebest. har et ønske om at
bruge mere tid på orientering og drøftelse” ændres til ”Skolebest. har et ønske om
tydelig og rettidig kommunikation i forbindelse med ny klassedannelse”.
Referatet derefter godkendt.
Velkommen til et nyt skoleår
o Mødeplan for Balleskolen. Godkendt på juni-mødet. SGC vil gerne i lighed
med tidligere år have den samlede mødeplan for skolens lærere og ledelse
sendt til kredsen (dvs. i et separat dokument).
o Årshjul – værdiernes indplacering som emner, fordelt over årets 12
måneder
o Arbejdsweekend/seminar for skolebestyrelsen
o Dialogmøde med kontaktforældrene
PN og SGC laver forslag til skolebestyrelsens årsplan 13-14 med afsæt i sidste
skoleårs plan.
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Arbejdsweekend: PN ønsker skolereformen som tema. Tidspunkt: nov. – måske
senere. Måske 2 fredage i forlængelse af undervisningen, i stedet for en fredaglørdag.
Dialogmøde: PN foreslår stormøde for alle forældre om folkeskolereformen. Vi
overvejer, om vi efterfølgende vil invitere kontaktforældrene til en efterbehandling af
dette stormøde.
Vi skal overveje, om vi kan aktivere kontaktforældrene 1-2 gange i løbet af
skoleåret, men ikke nødvendigvis ved møder, f. eks. spørgeskema ang. skolebod.
04.

(o)

PN/BH

20

Orientering fra skoleledelsen, herunder
o 1. skoledag
Alle er kommet godt i gang. Velkomsten til 0. kl. udenfor var ikke optimal.
Forældrene kunne bl.a. ikke høre, hvad Pia sagde. Ny form næste år.
Overvejelser om evt. at anvende atriumgården. Dermed kommer forældre og
elever lidt mere rundt på andre dele af skolen end blot indskolingsområdet.
o

Indretning af skolens kontor m.m.
Skolen har ikke modtaget formelt afslag, men vi ved, at vi ikke får penge p.t.
Måske kan man spørge til begrundelsen af hensyn til senere ansøgning.

o

Forældremøder / skole-/hjemsamtaler
PN deltager så vidt muligt i alle forældremøder her i august/september – blot
ganske kort for lige at præsentere sig.

o

Skolereform & arbejdstidsaftale
Vil fylde rigtig meget i dette skoleår. Mange ting i skolereformen lægger sig
godt op ad Balleskolen. Den nye arbejdstidsaftale vil være en kulturændring
for lærere og ledelse. Mange følelser er i spil. Det er uhyre vigtigt med en god
proces.

o

Lærernes pædagogiske seminar
2 store temaer: a. Videndeling (et af skolens store indsatsområder i dette
skoleår) b. Folkeskolereformen.
Seminaret deles måske i 2 dg.
PN vil i år gerne parkere forældre-skoleovertagelse i forbindelse med seminar.

o

Ansættelse af ny viceskoleleder – et overblik (hvordan og hvornår
sættes processen i gang)
2
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BH går på pension med udgangen af september. Ansættelse af ny
viceskoleleder udsættes til 1. dec. eller 1. jan. pga. folkeskolereformen og
fordi PN er ny i jobbet. PN ønsker lidt tid for at finde ud af, hvilken profil den
nye skal have. Der konstitueres ikke en viceskoleleder i perioden. PN ønsker
at fordele arbejdsopgaverne på nogle af skolens ansatte.
05.

(o)

SGC

10

Orientering fra formanden
o 1. skoledag for 0. kl.
Måske kan nogle af informationerne om forældresamarbejde og
skolebestyrelsesarbejdet gives på introaftenen i stedet for?
o

Opsamling fra sidste møde
Madbilletter til skoleboden stilles i bero. Skolens administration havde lavet et
forslag, men det var ikke den model, der var tænkt. Tages op igen.
Alkoholpolitikken (vedtaget 20.06.13) skal lægges på Skoleporten nu. PN
informerer relevante klasselærere om, at alkohol skal drøftes på forældremøde.
Princip for klassedannelse skal færdiggøres.
SGC informerede om, at elever i visse tilfælde kunne få erstatning, selv om
der ikke længere eksisterer en kollektiv ulykkesforsikring på skolerne. Det
drejer sig om, at skolen naturligvis kan ifalde erstatningsansvar, når ikke der
handles agtpågivende, som f.eks. hvis fortovet ikke er ryddet, og nogen
falder af den årsag. Dette nævnt for at korrigere, hvad bl.a. færdselsbetjenten sagde til de nye forældre på 1. skoledag.

06.

(o)

Elever

10

Orientering fra elevrådsrepræsentanterne
o Hvornår samles elevrådet igen?
o Hvilke temaer ønsker elevrådet evt. at arbejde for?
Elevrådet holder sit 1. møde tirs. 20. august, hvor FU sammensættes.
Skoleboden bliver et stort emne i elevrådet.
Skolebestyrelsen henstiller, at det a.h.t. kontinuiteten bliver de samme to
elever, der kommer hver gang.
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Sagsnr.
:
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(o,d,b)
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Min.:
150

Emne/ konklusion:

07.

(o,b)

PN/BH

5

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen
BN og TS har ønsket at udtræde af skolebestyrelsen. Vores eneste forældrevalgte
suppleant Helle Møller Søndergaard ønsker også at stoppe.
Da der skal holdes ordinært skolebestyrelsesvalg senest i maj 2014, blev det drøftet,
om skolebestyrelsen skulle undersøge muligheden for at få dispensation, således at
der i den resterende del af valgperioden kun var 5 forældre i stedet for 7.
Det blev besluttet, at der afholdes suppleringsvalg. Valgbestyrelsen består af PN,
SGC og CA. Valgbestyrelsen udarbejder forslag til tidsplan.

08.

(o,d,b)

PN

10

”Projekt Videndeling”
Orientering om tanker og idéer (medio oktober)
Forældreworkshop. Tanker om etablering og anvendelse af ”forældrebank”
PN orienterede kort om, at skolen nu går i gang med i 1. halvår at beskrive projekt
videndeling. Hanne Høj er projektleder og orienterer skolebestyrelsen på et senere
møde.
Skolebestyrelsen anbefaler, at der laves en videndeling dag, hvor forældrene er med
i skole sammen med lærerne – en opstart på en forældrebank. PN drøfter forslaget
med lærergruppen.
Er CA medlem af styregruppen?

09.

(o,d,b)

JH

5

Den gode historie om Balleskolen v. Jan
Gode muligheder og god energi med ny, dynamisk leder

10.

(o,d,b)

PN

15

Kvalitetsrapport
Kvalitetsrapporten skal afleveres senest 15/9.
Ledelsen laver deres del af rapporten og sender til skolebestyrelsen. Der skal min.
udfyldes 3 dialogspind. Læsning og Skole-hjem samarbejde er obligatoriske. PN
foreslår Inklusion som det 3. spind.
Kvalitetsrapporten og spind drøftes på næste møde, som flyttes fra ons. 16/9 til tirs.
10/9.
Husk at notere i årshjulet, at der skal kigges på spind allerede på maj-mødet som
forberedelse til arbejdet med Kvalitetsrapporten i august-sept.
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11.

(o,d,b)

PN

10

Budget 2014 – høringssvar
Skolebestyrelsen har mulighed for at afgive høringssvar (deadline 29. aug.). JH
læser budgetmaterialet igennem og giver SGC svar på, om der skal kommenteres.
PN spørger Forvaltningen om forklaring på ”specialklasser” og ”ny reform ej
indregnet i budgettet”.

12.

(b)

SGC

5

Statuspunkter til udmelding på Intranettet
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen med en kort orientering om, at der ligger vigtige
arbejdsopgaver med den kommende folkeskolereform.

13.

(o)

Alle

15

Eventuelt
Herunder også ønsker til næste eller kommende møder
Flisebelægningen på fortov og legeplads er meget ujævn. Skolen har tidligere gjort
opmærksom på det ad flere omgange. PN og BH føler op.
Bladet ”Skolebørn” fra Skole og Forældre udkommer som e-magasin. Kontoret
sørger for, at det lægges på skolens hjemmeside.
Ønsker til kommende møder:
Princip for klassedannelse
Skoleboden
Årsplan for skolebestyrelsesmøderne

Næste møde: Tirsdag den 10. september
Ref. BH 20.08.13
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