Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 10. januar 2018 klokken 19.00-22.00
Sted: Kontoret - ”Pyramiden”
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer:
Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen, Jacob Vestersager Engdal, Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen, Lene Bahne Knudsen, Ulrik Skousbøll
Christensen, Charlotte Andersen, Rikke Bach Andersen, Søren Pind Lauritsen
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther & Stine Helleberg Therkildsen,
Elevrepræsentanter: Hannah Elmstrøm Lauridsen & Nicolai Baaske Petersen
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen, Gunnar Friedrichsen
Afbud: Jacob Vestersager Engdal

REFERAT
19.00-20.00

Besøg på Skægkærskolen
Skoleleder Peter Mortensen fortæller os om skolen og viser os rundt. Der er
mulighed for spørgsmål og dialog.
Vi mødes klokken 19.00 på Skægkærskolen.

20.00-20.10
Orientering
& Beslutning

20.10-20.20
Orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering
v. Susanne
• Formanden præsenterer dagsorden
• Velkommen til Gunnar
• Fælles møde med Skægkærskolens bestyrelse: Datoen kommer på
mødet. Hvis ikke I hører andet, flyttes vores planlagte martsmøde
08.03. til den 20.03.
• Punkter til ’eventuelt’.

2. Nyt fra elevrådet
v. Hannah og Nicolai
Elevrådet har snakket om cykelstativer og sneregler.
Skolemad: Der bliver måske stadig taget mad fra taskerne, så det kigger
Gunnar og elevrådet på.

20.20-20.30
Orientering

3. Orientering fra skoleledelsen

20.30-20.45
Orientering
& beslutning

Godkendelse af skolens budget

v. Pia
• Ansættelser i Inklusionscenter for læsning og i SFO
• Institutionsaftale
• Trivselsmålinger og hvordan vi som skole skal håndtere det: det er
præciseret, at den nationale trivselsmåling er et statistisk materiale, ikke
et pædagogisk materiale.
• Forældretilfredsundersøgelse gennemføres i Silkeborg Kommune i
foråret 2018.
• Ansættelse i vikariat: 3. årgang: Samtaler mandag den 29.01.
• Materialet fra foredraget om digital dannelse: kan fås ved henvendelse
til kontoret: Tine Graugaard.

v. Pia
Pia fremlægger (det foreløbige) resultat af regnskab 2017 og budget 2018.
• Samlet balance: Overskud/underskud
• Væsentlige udsving
• Prioriteringer i kommende finansår
Hvis fremlæggelsen giver anledning til det, kan SB på et kommende møde
ønske at føre tilsyn med specifikke områder.
Budgettet blev fremlagt.
Før SB godkender budgettet ønsker vi at få fremlagt områderne
• Skolen: kurser
• Skolen: materialer
Herunder særlig interesse for BYOD/it, udflugter/transport
Pia fremlægger de to områder på februarmødet.
Hvis nogen ønsker at se i Skole og Forældres hæfte om skolens budget
kan det downloades på dette link:
http://skole-foraeldre.dk/publikation/h%C3%A6fte-7-indflydelse-gennem-budgettet

20.45-21.30
Drøftelse

Princip:
Orientering om elevernes udbytte af undervisningen III
v. Charlotte, Susanne, Rikke, Ulrik
1. Oplæg v. Stine og Sofie
om medarbejdernes proces og arbejde omkring elevplaner.
Der kan stilles opklarende og uddybende spørgsmål.
Oplægget og indholdet blev drøftet.
2. Herefter diskuteres princippet ud fra bilaget.
Vi nåede ikke denne del af processen.

Der nedsættes som afslutning på punktet en arbejdsgruppe, som arbejder videre
med at justere princippet (gerne med deltagelse af både forældre og
medarbejderrepræsentanter).
Vi beslutter:
Sofie og Stine skriver videre i princippet og sender det til hele SB senest den
19.01.
Arbejdsgruppen arbejder derefter med at lave et nyt principforslag.
Forslaget skal være klar til udsendelse sammen med dagsorden 29.01.
Arbejdsgruppen er fortsat Ulrik, Susanne, Rikke, Charlotte
Bilag:
Forslag til Princip for Orientering om elevernes udbytte af undervisningen.
21.30-21.45
Orientering
& beslutning

Planlægge SB-valg afholdt inden 01.06.
v. Pia
Pia fremlægger en tidsplan for valget.
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).
Punktet udsættes til næste gang.

21.45-21.50
Beslutning

Statuspunkter til ForældreIntra

21.50-22.00
Orientering

Eventuelt

v. Susanne

Ønsker til punkter fra Ulrik –
• Meebook: Hvor er vi nu?
• Opfølgning på kvalitetsrapporten
• Hvordan arbejdes der med trivselsmålingen på skolen?
Møderækken:
Møderne afholdes klokken 19.00-22.00
Mandag 05.02.
Torsdag 08.03. eller tirsdag 21.03.
Onsdag 18.04.
Onsdag 16.05.
Tirsdag 12.06.

Emner til kommende møder:
Februar
• Princip: Orientering om elevernes udbytte af undervisningen IV
• Skolebestyrelsesvalg (udsat fra januar)
• Godkendelse af budget: Kurser (skole) & Materialer (skole)
• 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)
• …

