Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 17. august 2016
Sted: Kontoret - ”Pyramiden”
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Søren Pind Lauritsen
Dagsordensansvarlig: Susanne Gade Clausen – med input fra Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter:
Susanne Gade Clausen, Marianne Rahbek, Jacob Vestersager Engdal, Lene Bahne Knudsen
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther & Stine Helleberg Therkildsen
Elevrepræsentanter: Ingen – ikke valgt endnu
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen
Afbud: Mette Feldt, Line Emanuel

REFERAT
19.00-19.10
Orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering
v/ formanden (Susanne)







19.10-19.20
Orientering

Velkomst til nye medlemmer: Stine og Lene, samt til Sofie, som nu
ikke længere er suppleant.
Udpegning af ordstyrer til dette møde: Søren
Formanden præsenterer dagsordenen. Der er enighed om, at vi alle
ønsker en balanceret dagsorden, som lægger op til gode drøftelser. Vi
er enige om, at det vil være hjælpsomt for os at have en konsulent til
at hjælpe os videre med vores samarbejde. Søren spørger i
skoleafdelingen, om der er mulighed for at få en konsulent ud og
hjælpe os.
Formanden orienterer kort om: Ikke gennemført
Første skoledag & 10 tips til at give dit barn en god skolestart
(bilag vedlagt).
Reklame for "DM i skoleudvikling" – henvisning:
http://www.skole- foraeldre.dk/sektion/dm-i-skoleudvikling.
Punkter til ’Eventuelt’

2. Orientering fra skoleledelsen
v/ Pia Nielsen
 Nyansættelser: Samtaler til lærerstilling i overbygningen forventes
afholdt tirsdag den 30. august. Alle, der kan deltage, opfordres hertil

 Opfølgning på processen om "forpligtende samarbejde" (med
Skægkærskolen): I bevillingsaftalen er en proces beskrevet. Vi afventer
yderligere besked om proces og forventninger til os.
 Andre orienteringspunkter fra skolens ledelse
19.20-19.30
Efterretning

3. Bemærkninger til referat af mødet den 21. juni
v/ formanden (Susanne)
Processen og formuleringerne i punktet blev drøftet.
Vores ambition er, at vi laver referatet på mødet, læser det op på mødet
efter hvert punkt, og er enige om referatet.
Referat godkendes på mødet med det samme, og derefter offentliggøres
det på skoleporten.
Vi vil fremover have et fast punkt på dagsorden, som er en mulighed for
at kommentere referatet fra forrige gang: ”Godkendelse af referat”. Her
kan man kommentere referatet og udtrykke ønske om, at noget tilrettes,
eller tilføjes, eventuelt som mindretalsudtalelse. Har medlemmer af
bestyrelsen ønske om ændringer i referatet, siges dette på kommende
møde.
Susanne, Jacob, Marianne og Søren udarbejder et nyt forslag til
kommentarer, de ønsker skal tilføjes til referatet fra junimødet. Disse
udsendes til SB som internt bilag i forbindelse med dagsorden til
septembermødet.
Den oprindelige tekst i dagsorden til punkt 3 fjernes i referatet.

19.30-19.45
Orientering

4. Lidt om, hvad der optager skolen & dens ledelse lige nu
v/ Pia Nielsen, evt. suppleret af Merete
Udsat til næste gang

19.45-20.15
Drøftelse &
beslutning

5. Planlægningspunkt: Planlægning af det fremadrettede
skolebestyrelsesarbejde for skoleåret 2016/17
v/ Susanne
I september sidste år var en del af den daværende skolebestyrelse samlet
og formulerede dengang en hensigtserklæring om at ville være en
"refleksions- og principbestyrelse". Imidlertid er vi nu en anden flok og
desuden halvvejs inde i bestyrelsesperioden, mens skolen fortsat
mangler formuleringen af mange af de obligatoriske principper. Det er
således ikke tilstrækkeligt kun at reflektere.
Som bestyrelsen har vi også pligt til at udpege et par tilsynspunkter,
samt et par emner, vi gerne vil orienteres om i løbet af dette nye skoleår.
At udarbejde et princip er en proces, som typisk strækker sig over tre
møder. Ved at indlede et nyt emne på ca. hvert andet møde, vil vi

kunne gennemgå 4-5 i løbet af skoleåret 2016/17. Planen over hvilke
emner og principper vil desuden give skoleledelsen og alle andre en
mulighed for at forberede et oplæg.
Henvisning: http://www.skoleforaeldre.dk/artikel/principper.
Bilag udleveres på mødet
Indstilling:
Til drøftelse og beslutning
Udsat til næste gang.
20.15-20.45
Beslutning

6. Beslutningspunkt: Vedtagelse af princip om skolemad
v/ Susanne
På baggrund af behandlingen af emnet på tidligere møder skal der
formuleres et princip om madordningen "skolemad.nu". I princippet
skal der redegøres for formålet og hensigten med at introducere
ordningen, f.eks. noget med at sikre muligheden af et konkret tilbud om
sund mad og et ekstra energiboost til elever og medarbejdere midt på
dagen, enten som frokost eller som et supplement til madpakken; et
tilbud, som elev og forældre i forening kan bestille.
Tanken er, at formuleringen af princippet skal være yderst kort, samt at
princippet skal godkende menuvalget og udstikke den fremtidige
retning. Der har tidligere gennem årene været mange, intense klager
over tilbuddet i den tidligere skolebod. Imidlertid vil det i sidste ende
være op til den enkelte familie, hvad de ønsker, at eleven skal tilbydes.
Udkast udleveres evt. på mødet
Indstilling:
Til fælles refleksion, drøftelse og beslutning. Så vidt muligt er hensigten at følge
elevrådets ønsker og anbefalinger.
Bilag:
Menu til "skolemad.nu"
Vi beslutter: SB støtter op om, at den fulde menu udbydes.
Skolen sætter madordningen i gang så snart som muligt.
Vi tager stilling til, under punkt 5 (udskudt til septembermødet),
hvornår der behandles et princip for skolemad.
Når vi kommer til punktet, har Susanne et oplæg til princip.

20.50-21.30
Drøftelse og
beslutning

Skoleafdelingens budget 2017 - Høring
v/ Pia Nielsen, suppleret af Susanne
Skoleledelse og bestyrelsesformand har før sommerferien modtaget
budgetforudsætninger, takster, budgetrapport og bevillingsaftale m.m.
fra Skoleafdelingen. Materialet forekommer formanden en smule

uoverskueligt, men vi har oplægget i høring frem til den 26. august, og
hensigten er på mødet at nå en fælles forståelse og formulere en kort
udtalelse.
Indstilling:
 At der i fællesskab på mødet opnås en vis forståelse for hensigterne og
 At der derpå formuleres et høringssvar, som kan indsendes umiddelbart
efter mødet
Bilag:
 Budgetforudsætninger – bevilling 41 skoler
 Takster
 Bevillingsaftale
 Ændringsskema
 Budgetrapport
Vi besluttede følgende høringssvar:
Det er svært at give et reelt høringssvar, da materialet er uoverskueligt. Vi
kunne tænke os, at der fremover følger en præsentation med, af særlige pointer.
Vi har ingen konkrete kommentarer til det udsendte materiale.
Det er vores indtryk, at Silkeborg Kommune på skoleområdet fortsat ønsker at
have en af landets billigste folkeskoler, og det er vi ikke tilhængere af. Vi ønsker
større ambitioner på skoleområdet.
Pia indsender høringssvaret.
21.30-21.45
Beslutning &
orientering

8. Kommende møder og suppleringsvalg
v/ Susanne, suppleret af Pia
A) Der er udsendt forslag til datoer for kommende bestyrelsesmøder.

Hermed den justerede oversigt:
Tor. 22. sept. (uge 38) – ordinært møde.
Hvis datoen her udnyttes til ekstraordinært møde, holder vi ordinært møde tors 06.10.
Tir. 11. okt. – skolebestyrelseskursus, arrangeret af Skoleafdelingen; kl. 17.30-21.00 .
(Oplysninger om sted følger)
Man. 7. nov. (uge 45) – ordinært møde
Man. 5. dec. (uge 49) – ordinært møde
Tir. 20. dec. – gløgg og æbleskiver hos formanden, privat (invitation følger)
Tir. 17. jan. (uge 3) – ordinært møde
Ons. 22. feb. (uge 8 pga. vinterferie i uge 7) – ordinært møde
Tor. 30. marts (uge 13) – ordinært møde
Man. 24. april (uge 17) – ordinært møde
Man 22. maj (uge 21) – ordinært møde
Ons. 21. juni (uge 25) – ordinært møde
Alle møder foregår, hvor ikke andet er oplyst, i tidsrummet kl. 19-22

Datoerne rettet til og godkendt.
B) Suppleringsvalg i september for at få indvalgt nye/flere
forældrerepræsentanter, i første omgang som suppleanter.
Vi drøfter en udvidet "brug af" suppleanter, således at vi også indkalder
1. suppleanten, når vi ved, at der er afbud til det kommende møde.

Dette er en almindelig kutymeregel i andre skolebestyrelser og gælder
desuden for medarbejderrepræsentanterne.
Vi beslutter at udsætte suppleringsvalget til vi har nået at behandle
punktet på septembermødet.
Indstilling:
 At vi vedtager en dato for suppleringsvalg og evt. udpeger nogen til at
forestå dette
 At vi vedtager en ændring til vores forretningsorden
21.45-21.50
Orientering

9. Statuspunkter til Forældreintra

21.50-22.00
Orientering

10. Eventuelt

Ingen denne gang.

Møderækken:
Se ovenfor under punkt 8
Bemærk:
Skoleafdelingen tilbyder og afholder aftenkursus for skolebestyrelserne:
tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 17.30-21.00 (sted oplyses senere), hvor
man har hyret Skole og Forældre til at assistere med en aften om
skolebestyrelsens kompetence, arbejde med principper og tilsyn mv.
Alle medlemmer af bestyrelsen, samt skoleledelsen opfordres til at
deltage.
Emner til kommende møder:
Se ovenfor under punkt 5

