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Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015
Tid: 19.00-22.00
Sted: Kontoret - ”Pyramiden”
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand)
Ordstyrer: (vælges på mødet)
Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen, i samarbejde med Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen, Jacob Vestersager Engdal, Mette Munk Brandt, Mette Feldt
Medarbejderrepræsentanter: Marianne Eriksen & Karsten Jensen (suppleant for Stella)
Elevrepræsentanter: Cecilie Røge & Emma Egholm
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen
Afbud: Marianne Rahbeck, Søren Pind Lauritsen, Stella Fisker Louring, Line Emanuel, Eva Bøye

REFERAT
19.00-19.20

1. Velkomst & præsentation
Velkommen til nye elevrepræsentanter: Cecilie & Emma
Gennemført
Orientering om (valg til) suppleant for medarbejderrepræsentant
Valg gennemføres inden novembermødet
Præsentation af dagsorden og punkter til eventuelt

19.20-20.20
Orientering
Drøftelse
Beslutning

2. Fordybelses- & refleksionspunkt
Skolestruktur
Oplæg v. Pia og Susanne.
Processen bliver:
På dette septembermøde: Information, refleksion, holdninger.
Oktobermødet: Idéer til indhold og formulering af høringssvar.
Novembermødet: Godkendelse af høringssvar.
Derudover er alle forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer hermed inviteret til fælles
drøftelse af høringsmaterialet i ”det uformelle netværk for forældrerepræsentanter i
Silkeborg kommune”. Dette sker med henblik på også at udarbejde et fælles høringssvar
fra forældrebestyrelsessiden. Vi har nemlig ingen fælles formelle rammer at mødes i, om
end vi har meget fælles at drøfte. Mødet finder sted mandag den 5. oktober kl. 19.00 på
Fårvang Skole, Thorsøvej 13, 8882 Fårvang. Susanne tilbyder samkørsel fra Balleskolen;
afgang kl. 18:30. Tilmelding til Susanne på SMS.
Formænd og næstformænd mødes derpå den 5. november for at godkende et fælles
høringssvar, som forinden er blevet behandlet på vores bestyrelsesmøde den 21. oktober.
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Bilag:
 Børne-og ungeudvalgets materiale med forslag og beslutning om
høring
 Susannes mail til skoleforvaltningen
 Dagsorden og bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den
21. september – se linket:
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-ogbeslutninger/Oekonomi-og-Erhvervsudvalget/2015/21september830.
Skolestrukturen blev drøftet.
Beslutning:
 SB laver et høringssvar fra Balleskolen
 SB deltager i et fælles høringssvar med de øvrige skolebestyrelser
Hvordan informerer vi de øvrige forældre på Balleskolen?
Et fællesmøde for alle interesserede forældre på Balleskolen.
 Præsentation v. børne- og ungeudvalget, på baggrund af
høringsmaterialet
 Forældrenes umiddelbare syn på sagen. Baggrundviden for SBs
videre arbejde.
Politikere og forvaltning har tilbudt at deltage i møder på skolerne.
Susanne skriver og ønsker en dato i oktober.
Når vi kender datoen, holder vi et kort SB-forberedelsesmøde og skriver
sammen en invitation. Skolen står for tilmeldingsoptælling og det praktiske
arrangement.

3. Korte punkter
20.30-21.15
Orientering
Drøftelse
Beslutning

Opsamling på vores skolebestyrelsesseminar 4. & 5. september.
Oplæg v. Susanne
Information om vores produkter og proces. Aftale om, hvordan vi
informerer forældrekredsen om dette. Forslag modtages gerne
Mht. bilag henvises til, hvad der blev udsendt af Pia efter seminaret.
Susanne informerede.
Susanne skriver et lille brev til forældrene, og Pia lægger det på alle
forældreintras opslagstavler.
Den foreslåede årsplan revideres på næste SB-møde, i lyset af den kommende
ændring af skolestrukturen.
Vikardækning/læreres korttidsfravær
Oplæg v. Pia
Fælles refleksion/sparring til ledelsen: Prioritering af ressourcen.
Hvad tænker man som forælder om det, når lærere er fraværende?
Hvad har man brug for at vide?
Bilag: Pias svar på en forældrehenvendelse (uddeles på mødet)
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Oplæg:
SBs og skoleledelsens ønske er at prioritere ressourcen til ”varme hænder” i
husene, og til de faste voksne omkring børnene. Vi har derfor arbejdet på at
nedsætte udgiften til vikarer, for til gengæld at kunne have flere faste
voksne på i dagligdagen.
Skolen har siden august ændret på de interne retningslinjer for
vikardækningen. MED og ledelsen er opmærksomme på lærernes
tilbagemelding på dette.
For forældrene er det vigtigt …
 at børnene så sjældent som muligt har fri
 at skolen er opmærksom på, at det ikke går ud over samme
klasse/hold mange gange, så det ikke går ud over læringen
 at forældrene kender baggrunden for prioriteringen af ressourcen
For eleverne er det vigtigt …
 at det ikke føles som spildtimer
 at man tager ansvar for at lave de opgaver, man får for af sin lærer
 at man ikke får fri og går glip af det, man skal lære
 at lærerne følger op på den opgave, børnene havde for
Fritagelse fra undervisningen uden for skoleferieperioder
Oplæg v. Mette Feldt
Spørgsmål: Har skolen en officiel holdning?
Skolens holdning er udtrykt i informationen i ”feriesedlen”, som ligger på
skoleporten.
Forældrenes oplevelse er, at lærernes reaktion på forældres ønsker om at
fritage barnet fra undervisning pga. ferie er meget forskellig.
Skolens ledelse drøfter dette med personalet.
Forældre opfordres til at kontakte den enkelte lærer, hvis børnene har fået
en kommentar fra læreren, som man undrer sig over.
21.15-21.40

4. Orientering fra skoleledelsen & elevråd

Orientering

Nyt fra elevrådet
Ønske om budget for udeareal: Elevrådet vil gerne have børnene ud, men
man gider ikke, når der ikke er noget at lave udenfor. Det gælder især
mellemtrin og overbygning. Eva og Merete vil i efteråret samarbejde med
elevrådet om et projekt med titlen ”kvalitet i pauserne”.
Elevrådet spørger, om der kommer en skolebod igen. Svaret er nej. Men SB
skal i år arbejde mere med punktet ”skolemad”, og her vil I fra elevrådet
blive spurgt om jeres behov og ønsker.
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Renoveringen
Fortsætter i Birkelunden, Bøgelunden og Egelunden
Det er nye facader, nye lofter, ny ventilation, nyt lys, maling af lokalerne.
Vi er glade for, at vi får renoveret 
21.40-21.45

6. Statuspunkter til udmelding på intranettet

Drøftelse

21.45-22.00

7. Eventuelt
Spørgsmål om lån af lokaler: Det er et ønske fra forældrene, at der igen
kan lånes lokaler ud. Kontoret melder ud efter jul, når renoveringen er
afsluttet, om det er muligt at genoptage udlån af lokaler.
Ønsker til kommende punkter:
 Skolens toiletter: Forældre oplever, at toiletterne i indskolingen og
på mellemtrinnet lugter, især over middag. Ønske om, at det tages
op på et kommende SB-møde.
 Spisepauserne i Balleskolemodellen: Spisepauserne er blevet
længere efter skolereformen. Hvordan oplever børn og
medarbejdere det?

Møderækken fremadrettet:
Ordinære møder:
 Fælles netværk for forældrerepræsentanter: Mandag 05.10. kl. 19:00
 Onsdag den 21. oktober kl. 19-22
 Fælles netværk – kun formand og næstformand: Torsdag den 5. november
(Vedtagelse af fælles høringssvar)
 Mandag den 23. november kl. 19-22
 Tirsdag den 15. december – glögg og æbleskiver hos formanden
 Mandag den 18. januar kl. 19-22
 Tirsdag den 23. februar kl. 19-22
 Torsdag den 31. marts kl. 19-22
 Tirsdag den 26. april kl. 19-22
 Onsdag den 18. maj kl. 19-22
 Mandag den 13. juni kl. 19-22
Emner:
o SFO’en – udviklingsmøder, temadage og temauger (Oplæg v/
Merete B Nielsen) & princip for skolefritidsordningens virksomhed
o Mad i skolen og eftermiddagsttraktement i SFO’en? (Ny tilgang til
drøftelsen på sidste møde før sommerferien, den 17. juni)
o Skolefest og jubilæumsarrangement? Balleskolen fylder 40!
o Skolebestyrelsens årsberetning
o Princip for Balleskolemodellen
o Princip for skole-hjem-samarbejdet
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