Skolebestyrelsens årsberetning 2016-2017 – Balleskolen, Silkeborg

Kære elever, forældre og medarbejdere på Balleskolen
Et nyt skoleår er godt i gang, og det er dermed også anledning for skolebestyrelsen til at se
tilbage og gøre status på det forgangne. Det var folkeskolereformens tredje år, og vi synes,
Balleskolen er kommet rigtigt godt igennem implementeringen!
Sidst, vi aflagde årsberetning, var på det indkaldte forældremøde den 2. marts 2017, hvor der
også skulle afholdes suppleringsvalg til forældrerepræsentationen i skolebestyrelsen. Desværre
savnede vi deltagere. Vi vender nu tilbage til den sædvanlige rytme med, at årsberetningen
følger skoleåret. Vi håber hermed, at flere vil læse med.
Denne beretning rummer et mindre udpluk af emner, som skolebestyrelsen har behandlet i
skoleåret 2016-2017:
Lad os begynde på Balleskolens hjemmeside (forsiden), hvor der er adgang for alle til at
læse skolebestyrelsens dagsordenener, referater og tidligere årsberetninger. (Lignende adgang
findes på ikke bare alle kommunens, men alle landets folkeskolers hjemmesider, hvis nogen
skulle være nysgerrige.) Her kan I desuden se de principper, skolebestyrelsen har udarbejdet:
https://balleskolen.skoleporten.dk/Skolen/Principper

Principper for…



Skole-hjem-samarbejdet (oktober 2016-februar 2017)
Skolefritidsordningen (april-juni 2017)

… er blevet til gennem udførlige drøftelser mellem bestyrelsen og de professionelle parter.
Resultatet kan man læse direkte af principperne.
Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune udbød et "skolebestyrelseskursus" den 11. oktober
2016, som Balleskolens bestyrelse mødte talstærkt op til. Her fik vi anvisninger til vores
arbejdsopgaver, roller og rammer, herunder bl.a. udarbejdelse af principper og
gennemførelsen af tilsyn.
Budgetter – for skolen, såvel som for hele kommunens skoleforvaltning – er én af de
opgaver, bestyrelsen arbejder med, skal udtale sig om og godkende, tilbagevendende. I sit
høringssvar til Børn og Ungeudvalget og kommunalbestyrelsen udtalte vi i skolebestyrelsen
(igen) i dette skoleår, at vi anfægter kommunens princip om at have en af landets billigste
folkeskoler, og at vi ønsker større ambitioner for skoleområdet i Silkeborg!
Skoleskemaerne på Balleskolen lægges med udgangspunkt i det vedtagne princip for
Balleskolemodellen, som vi vedtog i juni 2016. (Se også dette.) I kraft af hel ny lovgivning på
området havde skolebestyrelsen fra dette skoleår også fået til opgave at udtale sig om
skoleskemaerne for det kommende skoleår. Denne opgave var konkret specificeret i et brev fra
undervisningsministeren og udsprunget af dagspressens skræmmeeksempler på bl.a. urimeligt
lange skoledage. Men, bare rolig; på Balleskolen efterlever vi ministerens anbefalinger.

"Forpligtende samarbejde" med Skægkærskolen
På baggrund af skolernes høringssvar til forrige skoleårs skolestrukturdebat blev det besluttet,
at Balleskolen skulle indgå i et såkaldt "forpligtende samarbejde" med Skægkærskolen. Først
mødtes skolelederne for de to skoler, og derpå bestyrelserne for at sætte rammerne for dette
samarbejde. Det handler om at styrke fællesskaber og se fælles muligheder for bl.a.
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videndeling og kvalitet i skolen, med respekt for den enkelte skoles særkende og værdier. Vi
udtrykte undervejs i processen, at det var væsentligt, at samarbejdet blev energigivende for
medarbejdere og elever, og at alle blev inddraget i processen. Udarbejdelsen af det fælles
princip gik meget glat og kan læses af skolens fane:
https://balleskolen.skoleporten.dk/Skolen/Principper/ForpligtendeSamarbejde...
Et fælles møde mellem de 2 skolebestyrelser blev afholdt i februar 2017, og derudover var der
senest et forældreforedrag om "digital dannelse", den 10. oktober 2017.

Skolemad – NU
Anført af elevrådet indgik Balleskolen i lighed med mange andre skoler også aftale med firmaet
bag https://www.skolemad.nu/, og elevrådsformanden kunne ved skoleårets afslutning
aflægge rapport for den evaluering, rådet så fint selv havde foretaget blandt skolens elever.
Der har været udbredt tilfredshed. Særligt 3.-6. årgang er flittige til at bruger ordningen. Hen
over sommeren har en konkurs hos den konkrete udbyder af denne madordning, "Hos Suus"
medført et midlertidigt stop og visse ændringer. Der leveres nu af firmaet "Tinnes Køkken".
Skolebestyrelsen har dog ingen indflydelse på madudbuddet, men glæder sig over, at der igen
findes et alternativt til madpakken, at det er let tilgængeligt for forældrene, og at maden
leveres på skolen.

Forældrehenvendelser
- giver fra tid til anden anledning til dagsordenspunkter på møderne. Det var bl.a. baggrunden
for at diskutere "filmfremvisning i skolen" på januarmødet, og som følge af drøftelserne
opstillede skolebestyrelsen en række opfordringer til skolens ledelse og medarbejdere, når film
bruges i undervisningen – planlagt som mere spontant.
Der har også i skoleårets løb været rejst spørgsmål til "minimumstimetallet i matematik".
Behandlingen af dette emne foregik ved et obligatorisk tilsyn med området og med det princip,
vi tidligere havde formuleret. Vi fik lejlighed til at belyse dette emne ved deltagelse af
områdeleder Kaj Grove fra Skoleafdelingen. Skolebestyrelsen anbefalede på den baggrund, at
lærerteams kommunikerer til forældrene, hvordan man konkret arbejder med morgentiden og
med fagene (her særligt matematik).

Skolebestyrelsen – hvem er vi?












Susanne Gade Clausen (forældrerepræsentant & formand; børn i 1., 5. og 8. årgang og
én i gymnasiet)
Jacob Vestersager Engdal (forældrerepræsentant & næstformand; børn i 1. og 3.
årgang)
Søren Pind Lauritsen (forældrerepræsentant; børn i 3. og 9. årgang, én i gymnasiet og
én student)
Lene Bahne Knudsen (forældrerepræsentant; børn i 3. og 5. årgang)
Marianne Rahbek (forældrerepræsentant ind til oktober 2016; udtrådt)
Steen Hedemann Andreassen (forældrerepræsentant i november 2016; udtrådt)
Line Emanuel (forældrerepræsentant ind til juni 2017; udtrådt)
Mette Feldt (forældrerepræsentant ind til efteråret 2016; udtrådt)
Ulrik Skousbøll Christensen (forældrerepræsentant fra marts 2017; børn i 0. og 3.
årgang)
Charlotte Munk Andersen (forældrerepræsentant fra august 2017; børn i 0. og 9.
årgang, og én på Langsøskolen)
Rikke Bach Andersen (forældrerepræsentant fra august 2017; børn i 0. og 5. årgang)
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Astrid Marie Møller Nielsen (forældrerepræsentant-suppleant fra august 2017; barn i 6.
årgang)
Sofie Winther (medarbejderrepræsentant)
Stine Helleberg Therkildsen (medarbejderrepræsentant)
Emil Bjerregaard Nielsen (elevrådsrepræsentant)
Cecilie Røge (elevrådsrepræsentant)

Som sekretariat deltager desuden Pia Nielsen (skoleleder), Merete Bachmann Nielsen
(indskolingsleder) og Krestine Aaen (pædagogisk leder). Vi har også enkelte gange haft
deltagelse af Marianne Eriksen, som tillidsrepræsentant for pædagogerne.
I dette nye skoleår er elevrådsrepræsentanterne: Hannah Elmstrøm Lauridsen og Nicolai
Baaske Petersen fra 9. årgang.
Tak til alle, som har været eller som fortsat er en del af skolebestyrelsen – det er en vigtig
strategisk opgave, I bidrager til!

Nyansættelser
Dette var skoleåret, hvor Balleskolen fik ny pædagogisk leder. Krestine Aaen tiltrådte fra
januar 2017. Skolebestyrelsen medinddrages i ansættelsen af nye medarbejdere, og op til
sommerferien var der en del nyansættelser (i skolen, fritidsdelen og inklusionscenter for
læsning), hvor også forældrerepræsentanterne havde mulighed for at give synspunkter til
kende og deltage i ansættelsessamtalerne ved at stille spørgsmål til kandidaterne. Medvirken i
disse fortrolige processer er med til at styrke samarbejdet mellem skole og hjem – bl.a. ved at
gøre kandidaterne opmærksomme på, at forældrene vægter, hvilket personale varetager
børnenes skoledag.
Vi glæder os i skolebestyrelsen over de mange gode folk, som har lyst til at søge job på
Balleskolen. Det lover godt for fremtiden!

Fokus og visioner
I skoleåret 2017-2018 vil skolebestyrelsen bl.a. have fokus på udarbejdelsen af flere principper
for derigennem at bidrage til videre implementering af folkeskolereformen. Det vil bl.a. være
princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen, princip for
fællesarrangementer i skoletiden og princip for trivsel & værdiregelsæt.
Skolebestyrelsen vil altid gerne i dialog med elever, medarbejdere og forældre. Gode idéer og
forslag til skolens fortsatte udvikling, samt evt. afklarende spørgsmål er I naturligvis velkomne
til at stile til os.
Og i foråret 2018 afholdes ordinært valg til skolebestyrelsen. Vi håber, at mange forældre
vil bakke op om skolen, bestyrelsen og dette arbejde ved at møde talstærkt op – også selv om
man ikke selv opstiller. For husk, vi er for børnene og for at sikre den bedste skole i Balle!
På skolebestyrelsen vegne,
Med venlig hilsen fra
Susanne Gade Clausen,
Skolebestyrelsesformand
Balle, den 30. oktober 2017
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