Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 5. februar 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, Søren Pind Lauritsen, Jacob Vestersager Engdal
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther & Stine Helleberg Therkildsen,
Elevrepræsentanter: Hannah Elmstrøm Lauridsen
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen, Gunnar Friedrichsen
Afbud: Lene Bahne Knudsen, Nicolai Baaske Petersen

REFERAT
19.00-19.10
Orientering
& Beslutning

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering
v. Susanne
Formanden præsenterer dagsorden
Punkter til ’eventuelt’
Fælles møde med Skægkærskolens bestyrelse: 20.03. på Balleskolen.
Er der ønsker til punkter på det fælles møde med Skægkærskolens SB?
• Opsummering af, hvad der ligger bag ”forpligtende samarbejder” og
aftalerne omkring det.
• Status på, hvad er er sat i gang i samarbejdet
• Erfaringer med Meebook på de to skoler
• Læseresultater: Skægkærskolen har løftet børnene markant (kan vi se i
kvalitetsrapporten), har I erfaringer, I vil dele?
Datoer • Kommunalt tilrettelagt møde for SB om antimobbestrategi 26.02. 17.0020.00 på VIA. Vi er alle inviteret (se bilag med invitation, og den
kommunale foreløbige strategi) Hvem kommer fra vores SB? 12
personer (eventuelt 13). Pia melder os til.
• Formanden indkalder til ekstraordinært møde for at indhente punkter,
SB ønsker at behandle. Datoforslag: Tirsdag 06.03. 19.00-21.30. Aftalt.
• Ønske fra en forælder, at vi flytter junimødet (12.06.)

•

19.10-19.20
Orientering

Dagsordensudvalget foreslår at det flyttes til onsdag den 13.06. Vi
flytter det til onsdag den 06.06.
April-mødet flyttes til 30.04. af hensyn til den kommunale tidsplan.
Aftalt.

2. Nyt fra elevrådet
v. Hannah og Nicolai
Der er ikke nyt fra elevrådet i dag.

19.20-19.30
Orientering

3. Orientering fra skoleledelsen

19.30-19.50
Drøftelse &
beslutning

4. Udtalelse til den kommunale kvalitetsrapport 16-17

v. Pia
• Ansættelse i vikariat: 3. årgang
• Indtryk fra skolefesten
• Institutionsaftale indgået

v. Susanne
SB har ret til at indsende en udtalelse til den kommunale kvalitetsrapport.
Vi tager en runde, hvor man kan sige, hvad man har bidt mærke i.
Ud fra runden konkluderer vi, hvad der skal skrives i udtalelsen.
Vi skriver udtalelsen på mødet.
Vi beslutter at sende disse pointer som vores udtalelse:
• Vi er enige i, at Silkeborg Kommune bør kunne præstere bedre, især når
vi vil være en ”vækstkommune”.
• Det er den almene kvalitet, der skal øges, ikke kun specifikke
indsatsområder. Vi er bekymrede for, om en skole som Balleskolen ikke
får et økonomisk løft, der kan forbedre vores kvalitet.
• Vi ser mange tegn på, at der ikke er økonomi til at få den ønskede
kvalitet. Man får, hvad man betaler for.
• Manglen på ressourcepersoner ser vi, og også mangel på støttepersoner
til inklusion, og støtte og adgang til disse.
• Antallet af lærere med kompetencedækning er stadig ikke optimalt, og
der er stadig store forskelle på skolerne.
• Vi ser, at der i mange tabeller står ”nej” og er i tvivl om, om det skal
bekymre os.

Bilag:
Følgebrev: Silkeborg Kommunes samlede kvalitetsrapport for skolerne
Link til samlet kvalitetsrapport: (NB. fylder 63 sider):
http://strategi.pbworks.com/w/file/123108252/Udkast_Kvalitetsrapport_folkeskoler_2016_17.pdf

19.50-20.10
Drøftelse &
beslutning

5. Godkendelse af skolens budget II
v. Pia
Som aftalt på sidste møde:
Pia fremlægger detaljerede oversigter over budget for to områder:
• Skolen: kurser
• Skolen: materialer (herunder særlig interesse for BYOD/it,
udflugter/transport)
Derefter besluttes, om budget 2018 kan godkendes.
Budgettet er godkendt.
Vi afslutter punktet med at beslutte, om drøftelsen giver anledning til yderligere
ønsker til punkter på kommende dagsordner, fx principbeslutninger.
Vi anbefaler, at den fremtidige SB tager stilling til, hvordan de vil arbejde med
budgettet.
Ønske om, at regnskabet for 2017 sendes til SB, til orientering.
Bilag:
Budget for skolen: Materialer
Retningslinje for fordeling af skolens kursusmidler på Balleskolen

20.10-20.55
Drøftelse &
beslutning

6. Princip:
Orientering om elevernes udbytte af undervisningen IV
v. Susanne
Vi aftalte sidste gang:
Arbejdsgruppen fremlægger et revideret forslag til princip.
Proces v. Jacob
• Arbejdsgruppen fremlægger overvejelserne bag det princip, der nu er
udsendt.
• Vi tager en runde, hvor hver kan udtale sig om udkastet. Der er to
minutter til hver person i runden. Det er vigtigt, at man har læst udkastet
inden mødet.
• I runden kan man foreslå ændringer til indholdet og eventuelle
ændringer i formuleringer.
• Til sidst samler Susanne op og konkluderer på eventuelle ændringer, og
derefter besluttes det endelige princip.
Princippet besluttet med de aftalte ændringer, som blev gennemgået på mødet.
SB opfordrer til, at skolen arbejder med at informere forældre, når der er
væsentlige ændringer i dagligdagen, fx fravær og vikarer.
På kommende møde fremlægger lærere og ledelse, hvordan der arbejdes med
elevplanen på skolen i foråret.

De næste skridt:
1. Skolelederen formidler princippet til hjem/forældre, elever og medarbejdere.
2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.
4. Princippet revideres 1 år fra dato.
Denne SB foreslår nedenstående fokus om et år:
• Hyppighed af opdateringerne på elevplanen.
• De forskellige behov på henholdsvis indskoling, mellemtrin og i overbygningen.
• Inkludering af yderligere fag i elevplanen, som skal evalueres (dvs. mere end de fag,
der er bestemt i folkeskoleloven § 13b, stk. 3).
• Mundtlig tilbagemelding på samtlige standpunktskarakterer og orientering herom til
hjemmet.

Bilag:
Forslag til Princip for orientering om elevernes udbytte af undervisningen.
20.55-21.05
21.05-21.15
Orientering
& beslutning

Pause :)
7. Planlægge SB-valg
v. Pia
Pia fremlægger en tidsplan for valget.
Valget skal være afholdt inden 01.06. (jf. Styrelsesvedtægten)
Valgbestyrelsen sætter tidsplanen i gang.
Valgaften er Tirsdag 08.05. klokken 19.00-20.30
Valgbestyrelsen jf. styrelsesvedtægten:
Skolens leder (Pia), Formand for den afgående bestyrelse (Susanne), et
yderligere medlem (Jacob).
Vi skal især beslutte, hvordan valgaftenen skal foregå (fx om der skal være et
større arrangement i forbindelse med valget, så vi trækker mange til).
Er der idéer (helst gratis, da der ikke er afsat penge til det)?
• Introduktion og ”workshop” om Meebook og elevplanen
• Hvordan kan man af sine børn få at vide, hvad der sker i skolen?
• Hvordan skaber vi god trivsel (både skole og forældre)
• Forældretilfredshed – hvad ved vi?
• Samarbejde med Balle Lokalråd
• Balleskolen som Pecha Kucha
• Børn der fremlægger noget, fx projektopgaven
• BUU-udvalget: Visioner for skolevæsenet
• Sang og musik, koncert
Idé: Pasning/aktiviteter af børnene (som pasning), mens forældrene er på
skolen til møde (kunne det være elevrådet?)
Valgbestyrelsen arbejder herefter videre med det praktiske.
Bilag:
Tidsplan for SB-valg 2018

21.15-21.45
Drøftelse

8. Princip: Fælles-arrangementer i skoletiden I
Pia fremlægger:
Hvilke fællesarrangementer har vi på Balleskolen nu?
Herefter lægges op til drøftelse og refleksioner
Vi afslutter punktet med en beslutning om, hvordan vi arbejder videre med
princippet.
Punktet udsat.

21.45-21.50
Beslutning

9. Statuspunkter til ForældreIntra

21.50-22.00
Orientering

10. Eventuelt

v. Susanne
• Vi har besluttet et princip
• Godkendt budget
• Input til kvalitetsrapport
• Opstart af SB-valg
• Deltagelse i februar i kommunalt møde om antimobningsstrategi

•
•

Brokbjergvej (Susanne). Søren holder os orienteret omkring sagen.
Tilmelding til skolebestyrelsesseminar (marts) (Susanne). Skole &
Forældre afholder arrangementet. Man melder til Susanne, hvis man vil
deltage (det er egenbetaling).

Møderækken:
Møderne afholdes klokken 19.00-22.00
Mandag 05.02.
Tirsdag 06.03. Ekstraordinært møde, indkaldt af formanden
Tirsdag 20.03. Fælles med Skægkærskolens SB
Onsdag 18.04. Mandag 30.04. Flyttes. pga. kommunal tidsplan
Onsdag 16.05.
Tirsdag 12.06. Flyttes til onsdag den 06.06.

Emner til kommende møder:
Marts:
• Princip: Fælles-arrangementer i skoletiden I
• Uuddannede vikarer (Susanne)
• Hvor gik de hen? Elevernes vej efter folkeskolen (Susanne)
• …
Marts: (fælles møde med Skægkær)
• …
Andre indkomne ønsker:
• Hvordan arbejder skolen med sager, hvor der er trivselsproblemer? (SB,
fra referat november)

•
•
•
•
•

Transport til eksterne aktiviteter (Susanne)
Meebook: Hvor er vi nu? (Ulrik)
Opfølgning på kvalitetsrapporten (Ulrik)
Hvordan arbejdes der med trivselsmålingen på skolen? (Ulrik)
…

