Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde mandag den 26. januar 2015
Tid: 18.30-21.30
Sted: Kontoret
Mødeleder: Susanne Gade Clausen
Dirigent: Tina Frank Johnsen
Dagsordensansvarlige: Pia Nielsen & Susanne Gade Clausen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen (formand), Marianne Rahbek (næstformand), Søren Pind
Lauritsen, Jacob Vestersager Engdal, Mette Munk Brandt, Mette Feldt, Tina Frank.
Medarbejderrepræsentanter: Torben Jepsen, Ann Gystad
Elevrepræsentanter: Malthe & Magnus
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Eva Bøye, Merete Bachmann Nielsen
Afbud/Ikke til stede: Ann Gystad

REFERAT
18.30-18.40

Orientering

1. Velkomst
1.1 Præsentation af dagsorden. Godkendelse af referat.
1.2 Vision og mission for skolebestyrelsesarbejdet v/ Marianne Rahbek
(En kort opsummering og opfordring til at datosætte fælles seminar for SB)
Ikke gennemført. Udsat til næste møde.

2. Fordybelsespunkter eller tilsynspunkter…
18.40-20.00

2.1 Budget 2015 v/ Pia Nielsen (20 min.)

Orientering
Drøftelse
Beslutning

Indstilling:
At bestyrelsen drøfter og vedtager det endelige budget.

Budgettet godkendt, med en enkelt tilføjelse omkring skaterrampe, som
afklares på februarmødet.
Skaterrampe:
Elevrådet ønsker, at budgettet indeholder en skaterrampe. Der er
undersøgt, at en brugt skaterrampe koster 15.000 kroner
SB beder elevrådet om at fremlægge et konkret forslag på kommende SBmøde. Elevrådets kontaktlærer understøtter elevrådet i dette.
Ledelsen bedes undersøge, om der er centrale midler at søge til et sådant
projekt.
Ledelsen fremlægger et nyt budgetforslag på SB-mødet i februar, hvor en
udgift til skaterrampe indarbejdes som mulighed.

2.2 Skolefester v/ Pia Nielsen (20 min.)
Der har gennem mange år været tradition for afholdelse af skolefest for henholdsvis
indskoling, mellemtrin (elever og forældre) og overbygning (kun elever). I de senere år har
denne tradition været sammenkædet med 6. årgangs skolekomedie/-revy. Se vores princip
(nr. 220 under fanen ”skole”/principper) her:
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/file/fa30930e-cc9e-4707-a0e3-194ddbd05a14 revisionsdatoen for længst overskredet.
Skolefesterne er imidlertid endnu ikke afviklet i indeværende skoleår, og såvel forældre
som elever har forespurgt hertil. Skolebestyrelsens uddybede og begrundede ønsker til
afholdelse af skolefester efterspørges
Indstilling:
At bestyrelsen drøfter og beslutter fælles fodslag i forhold til forventninger. Udgangspunkt i
princippet, som omformuleres og sættes til afstemning på næstkommende SB-møde i februar - med
henblik på endelig vedtagelse.

SB støtter, at skolen arbejder videre med at vælge en form på skolefesten.
Princip for skolefester revideres ikke nu, men gemmes til senere.
Pointer fra drøftelsen  Skolefest bevares
 Skolefest holdes hvert år
 Imødekomme alle aldersgruppers behov
 Åbenhed for, at årets skolefest fremover holdes på én dag
 Sikre det som fælles, samlet oplevelse for alle skolens elever (ikke
kun klasser/huse)
Elevrådet, huskoordinationsgruppen og ledelsen går nu videre med at
planlægge en skolefest i foråret.
På SB-møde i februar orienterer skolen kort om sin plan for skolefest.
2.3 Overgang til ungdomsuddannelserne" v/Tina Frank Johnsen (20 min.)
Efter at have læst "Skolebørn" ønskes ledelsens svar på skolens håndtering af
brobygningsopgaven under de nye rammer. Er tilbuddet om individuelle samtaler med
Ungdomsuddannelsesvejleder også – eller vil det blive - sparet væk i Silkeborg
Kommune? Hvilken betydning ventes de ændrede rammevilkår at få for Balleskolens
elever?
Indstilling:
Orientering med mulighed for at stille supplerende spørgsmål - At skoleledelsen belyser området,
udfordringerne for Balleskolen og de planlagte tiltag. Bestyrelsen kan spørge ind til emnet, som
derpå kan indgå på et kommende møde til videre drøftelse.

Orientering v. pædagogisk leder Eva Bøye. Bilag vedhæftes referatet.
SB spørger til, om Balleskolen har nye tiltag på området. Skolens ledelse
følger den nye lovgivning, men har ikke planer i dette eller kommende
skoleår om at dette skal være særligt indsatsområde. Skolen er dog
opmærksom på forandringen og støtter personale og forældre i den nye
opgave.
Kvalitetsrapporten viser, at relativt få Balleskoleelever går videre på
ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse (dvs. inden for de første 3
måneder). Ledelsen vil følge disse tal i de kommende år, og bestyrelsen vil
gerne senere over tid informeres nærmere om denne tendens.

2.4 Medarbejdertrivsel? v/ Tina Frank Johnsen (20 min.)
Der er i medierne fokus på øget sygefravær blandt lærere og pædagoger. Hvorledes ser
det ud i Silkeborg Kommune og på Balleskolen? Hvad siger trivselsundersøgelsen fra
oktober/november? Hvilke tiltag eller handleplan er opstillet?
Punktet tages evt. sammen med punkt 5.1 om kapacitetstilpasning på pædagogområdet.
Indstilling:
At skoleledelsen giver et kort oplæg (orientering) og forsøger at besvare spørgsmålene. Herpå
indstilles til, at denne orientering tages til efterretning eller indgår i kvalificeringen af et mere
uddybende beslutningspunkt på et kommende møde.

Pia redegjorde for de officielle områder, hvor trivsel følges: MED-udvalg,
samarbejde mellem ledelse og TR, APV, sygefravær.
Medarbejderrepræsentanten fortalte om personalets trivsel.
Indenfor de strukturer, der er, er der ikke grund til særlig bekymring. Der
tages hånd om de udfordringer, der opstår i det daglige. Bestyrelsen tog
orienteringen til efterretning.

3. Korte punkter
20.00-20.30
Orientering
Drøftelse
Beslutning

3.1 Skolevejen v/ Mette Guldahl Feldt (20 min., inkl. gåtur)
Mette er blevet kontaktet af en forælder, som synes, at stien fra parkeringspladsen ved
REMA mod skolen er meget mørk, og hun har forespurgt til evt. mulighed for at sætte lys
op. Kort oplæg med motivering. Gåtur med besigtigelse af ”åstedet”
Indstilling: At bestyrelsen beslutter, om vi vil anerkende problemstillingen, imødekomme
henvendelsen og kontakte kommunalforvaltningen (”Vej og Trafik”) med en anmodning. Afgøres
om nødvendigt ved afstemning.

Mette Feldt undersøger sagen, og SB tager punktet på ved kommende SBmøde.
Orientering

3.2 Kapacitetstilpasning på pædagogområdet v/ Pia Nielsen (efter
anmodning fra flere medlemmer) (10 min.)
Indstilling:
Orientering med mulighed for at stille supplerende spørgsmål - At skoleledelsen giver et kort oplæg
(orientering) og forsøger at besvare spørgsmålene. Herpå indstilles til, at denne orientering tages til
efterretning eller indgår i kvalificeringen af et mere uddybende beslutningspunkt på et kommende
møde.

Ledelsen orienterede om sagen og besvarede spørgsmål.
Processen og begrundelser for kapacitetstilpasningen blev gennemgået.
Orienteringen taget til efterretning.
20.30-20.45
Orientering

4. Orientering fra elevrådet




Julefrokost afholdt
Drøftelse af faglig fordybelse
Planlægger kommende trivselsdag

20.45-21.00

5. Til gensidig KORT orientering

Orientering

Om nødvendigt kan orienteringen tjene til at kvalificere punkterne til at
blive taget op i anden form på et kommende møde.
5.1 Evaluering II v/ Pia Nielsen
Skolens personale har holdt første evalueringsmøde, og skoleledelsen
orienterer kort om indholdet og overvejelserne
Orienteringen taget til efterretning.
5.2 Skolebod, tilsynet hermed v/skoleledelsen
I forhold til bestyrelsens tilsynsforpligtelse og den tidligere fremlagte plan
for ”trimning”.
Der budgetteres med, at skoleboden skal være økonomisk selvkørende:
Indtjeningen skal kunne betale medarbejderens løn.
Ledelsen skriver et opslag på forældreintra om, at skoleboden alene skal
ses som supplement til madpakken, ikke en erstatning. Eksempelvis er
boden lukket, når medarbejderen er syg – der findes ingen afløser.
5.4 Kvalitetsrapport sendt i høring af kommunen v/ formanden
Opfordring til at kommentere denne rapport.
Silkeborg kommune har givet bl.a. skolebestyrelserne mulighed for at
komme med en udtalelse til rapporten, og denne mulighed følger af
bekendtgørelsen, som er udsted med hjemmel i folkeskoleloven (dvs. ikke
en høring). Har man input til en sådan udtalelse, bedes man fremsende
disse til formanden snarest mulig og senest søndag den 1. februar.
5.5 Netværk for skolebestyrelser i Silkeborg Kommune (under dannelse,
særligt for formænd/næstformænd) v/formanden
Orienteret. Der er ansøgt om midler til at hyre en
konsulent/foredragsholder fra Skole og Forældre, og
skoleforvaltningschefen har givet tilsagn. Der er bred opbakning fra alle
skolebestyrelsesformænd i hele kommunen til at etablere et fælles
kommunalt netværk, og forleden var formanden samlet med 2 andre
formænd (fra henholdsvis Langsøskolen og Fårvang Skole for at
planlægge. Der afholdes et indledende møde den 25. marts, hvor alle
bestyrelsesmedlemmer vil blive indbudt. Temaet vil ud over netværk være
tilsynsforpligtelser og mulige bestyrelsesopgaver.

21.15-21.20

6. Statuspunkter til udmelding på intranettet

Drøftelse

Drøftet.
21.20-21.30

7. Eventuelt

N.B.

Næste og kommende møder:






Onsdag den 25. februar
Torsdag den 26. marts
Mandag den 20. april
Tirsdag den 19. maj
Onsdag den 17. juni
Alle i tidsrummet kl. 18:30-21:30

evt. afbud udbedes meddelt via Forældreintra til skoleleder Pia Nielsen, tak.
Afbud fra Tina Frank til februar-mødet
Emner til kommende møder:
 Forretningsorden (udvalget: Susanne, Marianne, Tina)
 Fælles seminar for SB om værdier og retning (Susanne)
 Lektier & faglig fordybelse (Pia Nielsen)
 Overgangen fra folkeskole til videre uddannelse (Marianne Rahbek)
 Åben skole – hvordan vil vi arbejde hermed på Balleskolen?
 Inklusion, jf. tidligere fremlagt ”køreplan” (Marianne Rahbek)
 Idébank for bidrag til barnets læring (lektier og fordybelse)
 Dato for fælles middag for skolebestyrelsen – gave fra magasinet ”Skolebørn”
Eventuelle input til kommende dagsordener sendes til formanden via Intra.
Frist for input: 10. februar 2015, tak.

