Dagsorden

Skolebestyrelsen, Balleskolen

Deltagere:
Elev-repræsentanter:
Gæster:

Susanne Gade Clausen (SGC), Charlotte Andersen (CA), Jan Houmann (JH), Pia Nielsen (PN), Torben Jeppesen (TJ), Ann Gystad (AG), og
Søren Pind Lauritsen (SPL)
Simon Rytter & Kasper Juul Christiansen (elevrådsrepræsentanter)
Birgit Skalmstang, SFO

Afbud:
Fraværende

Sagsnr:
01.

Onsdag den 27.11.2013

Marianne Rahbek (MR) Torben Mygind (TM), Tina Linde Nissen (TLN)

Type
(o,d,b)

Oplæg:

Kl.slet

Dok./s
ti:

(o)

PN/
SGC

19:0019:10

02.

(o)

TLN

19:10

Den gode historie (fra Balleskolen)
Pia: God oplevelse af husenes sammenhold

03.

(o)

PN/
SGC

19:20
19:30

Orienteringspunkter

Referat

Bilag

Emne/ konklusion:

Velkommen
Præsentation af dagsorden, godkendelse af referat og punkter til ”eventuelt”

Nyansættelser
 Lærer til læsekursusklassen
 Lærer til indskolingen, Posthuset
Årshjulet er færdigt
Nu godkendt.
Fremover bruger vi årshjulet som udgangspunkt for at vælge tilsynspunkter til hvert af
møderne.

04.

(o)

PN

19:30
19:40

Elevrådet orienterer om
Cykelparkering er blevet bedre. Elevrådet har været rundt til husene for at snakke med
eleverne om, hvordan der parkeres, så der er plads til alle.
Sæbe: det er elevernes egen opgave at medbringe sæbe.
Flere lejrture. Nu: Ahl Hage, KBH/andet i 9. klasse. Også gerne flere ture, som f.eks.
forældrerådet står for. Opfordring til, at klasserne tager dette op på forældremøder. I
budgettet kan det overvejes, om man vil sætte midlerne af til det.
Åben Hal: Der har været lidt konflikter mellem årgangene. Elevrådet arbejder på at
finde en løsning.

Dagsorden
05.
05.a

Skolebestyrelsen, Balleskolen

(o,b)
(o)

PN/SGC

19:40
20:10

Onsdag den 27.11.2013

KORTE PUNKTER:
Med kort oplæg fra skoleledelsen:
Tilsynspunkter (jf. årshjulet):
Kontaktforældre
SB har sidste år indført et nyt tiltag om kontaktforældre, og der er valgt kontaktforældre på alle forældremøder.
Vi skal nu drøfte, hvordan vi udnytter disse. Hvad var den oprindelige tanke med tiltaget? Se bilaget på
hjemmesiden.

Intention:
Vi vil gerne engagere flere forældre i hverdagen.
Vi startede et initiativ omkring dialogmøder og afholdt et møde i januar og vil gerne gøre
dette igen.
Der er udarbejdet et idépapir til kontaktforældrene, og en opfordring til at skabe en
forældrebank.
Vores indtryk er, at kontaktforældrenes forum ligger stille, fordi SB ikke har udnyttet det
endnu.
Fremadrettet:
Vi har sidste år brugt kontaktforældrene et par gange, til at få en form for høringssvar,
eller en tilkendegivelse af holdninger.
Strukturen ligger nu klar til, at vi kan udnytte det.
Vi overvejer at inddrage kontaktforældrene i arbejdet med skolereformen.
Vi skal spørge, så vi får input, og vi får indblik i, hvordan forældrene tænker om en sag.
Vi overvejer, om det fremover også er oplagt at sende ud og spørge alle forældre – der er
gode muligheder på f.eks. Forældreintra.
Budget
Pia orienterer om, hvordan ledelsen arbejder med budgettet, og hvilke principielle overvejelser der ligger bag.
Konkret budgetforslag drøftes og godkendes på mødet i januar.

Der arbejdes på at skabe et overskueligt og gennemskueligt budget, som gør det tydeligt
at se, hvor der prioriteres.
Status på ”lock-out-timerne”
Pia orienterer om status.

Udsat til næste gang.

Dagsorden
05.b

(o,b)

Skolebestyrelsen, Balleskolen
20:10
20:30

Debatforum

Onsdag den 27.11.2013

Udvælgelse af undervisningsmaterialer
Vi skal tage stilling til forældrehenvendelsen angående bogen ”Shawarmarama”. Der har været mulighed for at
læse bogen, og som forberedelse til punktet læser alle kommentarerne i SBs debatforum.

Det konkrete materiale: Skal bogen fortsat være til udlån? Eller skal den stilles på
lærerbiblioteket?
Alle har læst bogen og kommenteret den i vores interne debatforum.
Beslutning: Bogen skal fortsat være til almindeligt udlån.
Vi vurderer, at den er en god øjenåbner for et andet sprog og en anden kultur.
20:30
20:45

Bilag:
Forslag
til
princip

20:45
-20:50

Besked
fra PN,
dateret
den
18-112013

Generelt: Vi tager stilling til, om vi vil udarbejde et princip, samt hvilke værdier, det i
givet fald skal indeholde?
Beslutning: Vi ønsker ikke, at SB tager stilling til hvert enkelt materiale.
Vi anerkender bibliotekarernes kompetence til at vælge materiale.
Torben redegjorde for tre parametre for, hvordan litteratur udvælges på biblioteket:
 God, anerkendt litteratur
 Efterspurgt litteratur (af børnene)
 Materialer til læsetræning
Hvis man fremover som forælder har spørgsmål til materialerne er man velkommen til at
henvende sig direkte til bibliotekarerne eller til klasselæreren.
Torben fremlægger næste gang et forslag til principper for udvælgelse af litteratur.
Punktet fremlægges næste gang – på biblioteket.
Princippet for klassedannelse:
Princippet skal revideres, som aftalt på tidligere SB-møde. To områder er i søgelyset: Sammensætningen af
klasser i Børnehaveklassen, og processen vedr. det at bryde klasser op og danne nye, undervejs i skoleforløbet.
Drøftelsen tager udgangspunkt i skriftligt forslag fra Jan Houmann, kommenteret af Charlotte og Susanne.
Indstilling: Princippet vedtages med enkelte ændringer eller tilføjelser
Tilbagemelding: Pia gør opmærksom på det nye princip – på forældreintras opslagstavler

Det centralt nye i princippet er, at det tydeliggøres, at der er en principiel mulighed for at
omdanne klasser pga. trivsel, ikke kun pga. elevtal.
Desuden en opmærksomhed på, at skal der omdannes klasser, skal
informationsprocessen være optimal.
Dannelse af 0. klasser drøftet. Formuleringen om 0. klasse står foreløbig uændret.
Princippet for klassedannelse i 0. klasse revideres i foråret, på baggrund af et forslag fra
skoleledelsen og børnehaveklasselederne.
Beslutning: Princippet vedtaget med de foreslåede revideringer.
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Skolebestyrelsen, Balleskolen

Onsdag den 27.11.2013

Ansættelse af ny pædagogisk leder til Balleskolen
Pia redegør for overvejelser omkring stillingsbeskrivelsen og ledelsesstrukturen på Balleskolen. SB giver forslag
til, hvad der kan lægges vægt på ved udvælgelsen og ved samtalen.

Drøftet. Ansættelse bliver pr. 01.02.14
FORDYBELSESPUNKTER:
06.

(o,d,b)

PN

20:55 –
21:10

Bilag
Princip
udkast
v/ Pia

Den Digitale Skole - ”Bring Your Own Device” (BYOD)
Vi besluttede sidst, at vi indfører BYOD på Balleskolen. Nu skal bestyrelsen formulere et princip for, hvordan
dette formidles til forældrene. Forslag: Forældre melder ind – på vegne af egne børn - hvem medbringer pc
(el.lign.), og man forpligter sig i den forbindelse for et år ad gangen. Pædagogiske overvejelser – Hvad & hvor
meget er pædagogisk forsvarligt? Behovsberegning. Økonomiske overvejelser. Formulering af princippet på
baggrund af Pias udkast
Indstilling: Vi vedtager princippet med evt. ændringer og tilføjelser. Evt. aftale om opfølgning – revisionsdato.

Beslutning: Princippet vedtaget med de foreslåede revideringer.
Pia skriver forældrebrev, når vi er klar til at gå i gang med BYOD.

REFLEKSIONSPUNKT:
07.

(o,d)

PN

21:
10
21:
40

PN

Skolereform – status på arbejde med og ønsker til reformen
Drøftelse af centrale pointer fra skolereformen, lovgivernes intentioner og lovens konsekvenser. Oplæg v. Pia og
derefter refleksionsarbejde. Pia orienterer om ledelsens plan for udviklingsarbejdet frem mod planlægning af
skoleåret 14-15; inklusiv skolebestyrelsens rolle og funktion i processen.

Oplæg v. Pia.
Bilag udsendt til SB-medlemmer.
Kodeord:
Fællesskabsfølelse, alsidighed, forankring af det der kendetegner Balleskolen, indflydelse
fra eleverne, ”glaslågen”/gennemsigtighed, eleverne kan få indflydelse, god plads til at
gøre noget for trivslen, der er check-in, men er der check-ud, fast dagsrytme.
Vi fortsætter refleksionsarbejdet på næste møde.
Ønske om ny mødeplan med nye datoer for SB-datoer fremlagt.
Procesplan for skolen: Bilag udsendt til SB-medlemmer.
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Onsdag den 27.11.2013

08.

(b)

SGC

21:
45

Statuspunkter til udmelding på Intranettet
 Kontaktforældre, og at man er velkommen til at kontakte SB-medlemmer om
sager, man ønsker drøftet
 Principper for klassedannelse
 Principper for udvælgelse af biblioteksmaterialer

09.

(o)

Alle

21:
50

Eventuelt
Herunder også ønsker til næste eller kommende møder.

Næste møde:
Torsdag den 30. januar 2014
/PN, SGC

