Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 27. juni 2017 klokken 17.00-20.00
Sted: Kontoret - ”Pyramiden”
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal
Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen, Jacob Vestersager Engdal, Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen, Søren Pind Lauritsen, Lene Bahne Knudsen,
Ulrik Skousbøll Christensen, Jacob Vestersager Engdal
Medarbejderrepræsentanter: Sofie Winther & Stine Helleberg Therkildsen.
Elevrepræsentanter: Deltager ikke i mødet
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen, Krestine Aaen
Marianne Eriksen, som er TR for pædagogerne, inviteres med til punkt 3.

REFERAT
17.00-17.15
Orientering
& Beslutning

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering
v. Susanne








17.15-17.30
Orientering

Formanden præsenterer dagsorden
Orientering om DI Erhvervstræf (Jacob). Samarbejde med
virksomheder. Man ønsker øget andel af elever der søger
erhvervsuddannelser.
Orientering om mødet om skoledistrikter (Jacob og Pia). Sag fremlægges
i BUU. Høring i SB i august (frist 05.09.) Høringsmaterialet sendes ud af
Pia, så snart det kommer (04.08.)
Eventuelle ønsker til ændringer/tilføjelser i referatet fra april. Vi
beslutter, at det tilføjes: Elevrepræsentanten deltog i punkt 1-4.
Vi aftaler dato for første SB-møde i det nye skoleår. Tirsdag 22.08. (så vi
kan lave et høringssvar omkring budget, inden 25.08.)
Punkter til ’eventuelt’

2. Orientering fra skoleledelsen
v. Pia






Ansættelse af nye medarbejdere i skole og i SFO
Håndteringen af BYOD, computere, Cromebooks
SSP-sager
Status på skoleårets planlægning og proces.
Samarbejde med Balle Lokalråd

17.30-18.15
Drøftelse &
beslutning

3. Princip for skolefritidsordningen
v. Pia & Merete
Marianne Eriksen deltager i dette punkt.
Vi følger vores procesplan for udarbejdelse af principper:
April: Refleksioner, inkl. budget for skolens fritidsdel
Maj: Formulering af princip I
Juni: Formulering af princip II
August: Godkendelse af formuleringer
Pia og Merete har lavet et udkast til princip for SFO, baseret på refleksionerne
på aprilmødet.
På maj-mødet arbejdede vi med princippet i den tid, vi havde afsat.
SB fortsætter på junimødet med at gennemgå forslaget, og drøfter indhold og
formuleringer.
Vi slutter punktet af med at beslutte, om princippet er klar til at behandle til
godkendelse næste gang, eller om vi skal have en ”skriverunde” mere.
Princippet godkendt. Pia lægger det på skoleporten.
Bilag:
Princip for SFO. Revideret bilag fra maj-mødet

18.15-18.30

Pause & sandwich

18.30-19.45
Drøftelse

4. Samarbejde i bestyrelsen
v. Jacob
Vi besluttede på maj-mødet at drøfte samarbejdet i bestyrelsen og evaluere det
år, der er gået.
Jacob forklarer processen og er tidtager.
Vi tager først en runde hvor vi lytter til hinanden, og derefter en runde hvor vi
hver især reflekterer over det, vi hørte i runden.
Vi afslutter ved at skrive de temaer op, der kom frem i de to runder.
Dagsordensudvalget tager listen over temaer med, når de planlægger
møderne fremadrettet.
Form:
A. Runde 1 Hvad tænker du om: Hvad fungerer? Og hvad fungerer ikke?
4 minutter til hver.
B. Runde 2 Hvad tænker du om det, du nu har hørt de andre sige?
1 minutter til hver.
C. Opsamling: Opstilling af temaer

Temaer fra runden –
 Dagsorden og dagsordensproces, typer af punkter
 Kommunikation, åben dialog, tillid
 Refleksionspunkter
 Fokus på børnene og pædagogik
 Rollerne i SB, også elevernes deltagelse på møderne
 Værdierne i vores arbejde i SB, målet med at være her
19.45-19.50
Beslutning

5. Statuspunkter til ForældreIntra

19.50-20.00
Orientering

6. Eventuelt
Pia sender høringsmaterialet om budget til alle.
Møderækken:
Første møde i det nye skoleår: Dato: tirsdag 22.08. klokken 19.00-22.00
Møderækken for 17-18 besluttes på augustmødet.
Emner til kommende møder:
August
 Velkommen til nye medlemmer (dagsordensudvalget)
 Aftaler om årets møder, og årets mødeplan (inkl. elevernes deltagelse)
(dagsordensudvalget)
 Høringssvar omkring budget
 Høringssvar omkring skoledistrikter
 Forældrehenvendelse om elevplaner (Pia)
 Tilbagemelding fra dagsordensudvalget: Hvad kom der ud af punktet
om samarbejde i SB? (Susanne, Jacob, Pia)
Andre indkomne ønsker:
 Princip for skolens fælles arrangementer (Pia)
 Princip for trivsel (Susanne)
 Udviklingspunkter på skolen (skolens ledelse)
 Inklusionscenter for Læsning (Pia)
 Uuddannnede vikarer (Susanne)
 Bestyrelsens udtaleret/-pligt ved ansættelser (Susanne)
 Hvor gik de hen? Elevernes vej efter folkeskolen (Susanne)
 Balleskolen og teknologi, fx fab-lab (Ulrik)

