1

Balleskolen
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 17. juni 2015
Tid: 18.30-21.30
Sted: Kontoret/”Pyramiden”
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand)
Ordstyrer: Mette Feldt
Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen, i samarbejde med Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen, Søren Pind Lauritsen, Jacob Vestersager Engdal,
Mette Feldt
Medarbejderrepræsentanter: Torben Jepsen
Elevrepræsentanter: Malthe & Cecilie (suppleant for Magnus)
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Eva Bøye, Merete Bachmann Nielsen
Afbud: Marianne Rahbek, Ann Gystad, Magnus

REFERAT
18.30-18.40 1. Velkomst & indledning
1.1 Præsentation af dagsorden
 Forældrerepræsentant udtræder (orientering). Hvervning af ny
repræsentant - lidt om engagerede forældre som forudsætning for et
godt skoleliv … Hvis ingen af suppleanterne vil indtræde, afholdes
suppleringsvalg i starten af skoleåret
 Nye medarbejderrepræsentanter til det nye skoleår: Stella Louring og
Marianne Eriksen
 Justeringer i dagsordenopsætningen denne gang: Punktet om en
historie fra hverdagen er efter ønske nu placeret midt på dagsorden
 Udpegning af ordstyrer: Mette Feldt
 Punkter til ”eventuelt”
18.45-19.00 1.2 Orientering fra elevrådet
Til mundtlig
orientering







Har holdt skoleårets sidste elevrådsmøde
Trivselsdag afholdt: Årsberetning, taler, sang
Næste års temaer for elevrådet: Udearealer, skolebod, skolefest
To elevrådslærere fra næste år: Susanne Claussen og Lotte Bruun
Jepsen
To elever tager til KBH med Silkeborg Kommunes Fælleselevråd
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2. Fordybelsespunkter
19.00-19.45 2.1 Året der gik: Hvad nåede vi i år?
Til drøftelse

Ved skoleårets afslutning er det tid for tilbageblik og evaluering. Dette sker også af
hensyn til den årsberetning, skolebestyrelsen meget snart skal afgive over for
skolens øvrige forældre og andre interessenter. Samtidig kan drøftelsens her munde
ud i ønsker og initiativer i kommende skoleår. Punktet består af to oplæg, som
anledning til hver sin reflekterende drøftelse:
1. Orientering v/ Pia Nielsen om skolens arbejde med skolereformen
2. Drøftelse på baggrund af oplægget
3. Orientering v/ formanden om bestyrelsens arbejde og opgaver i tilknytning
hertil
4. Drøftelse på baggrund af oplægget. Herunder bl.a. refleksion over
skolehjemsamarbejdet og –samtalerne
Indstilling:
At bestyrelsen tager imod, reflekterer og udtrykker egne holdninger
At udsagn og emner formuleres til brug for årsberetningen, SAMT
At ønsker til temaer eller mærkesager ved fremtidige skolebestyrelsesmøder formuleres, og
skoleledelsen dermed varsles en forberedelsesopgave
Evt. forberedelse:
o Se f.eks. tidligere referater og årsberetninger, som findes på Balleskolens
hjemmeside, via fanen ”skolebestyrelsen”

Drøftelse ud fra ledelsens oplæg –
 Linjefagsdækning
 Lærernes perspektiv
 Lektiecafé og faglig fordybelse
 Inklusion
 Elevernes oplevelse af den nye skoledag
 Bevægelse i skoledagen
Drøftelse ud fra formandens oplæg Temaer:
 Generationsskifte i skolens ledelse
 Processen med inddragelse af alle
 Suspenderingen af principperne pga. ny lovgivning.
 Den digitale platform
 Ny struktur for fritiden
 AKT
19.45-20:15 2.2 Skolebestyrelsesseminaret den 4.-5. september 2015
Til drøftelse

Til brug for planlægningen af det nært forestående seminar, hvor vi bl.a. er tilbudt
konsulentbistand fra ”Skole og Forældre” lægges der op til fælles brainstorm i
forhold til indholdet. Vi har behov for at beslutte:
1. Hvilket tema/hvilke temaer ønsker vi at arbejde med?
F.eks. hvilken skolebestyrelse vil vi være fremadrettet? Alle valgte
medlemmer er indtrådt i bestyrelsen af en eller flere grunde - Mærkesager,
tilsynsopgaver, principper, ønsket om at formulere grundlæggende værdier
for skolens virke eller…? Hvor vil vi hen i de kommende 3 år?
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2. Hvad ønsker vi fra ”Skole og Forældre”?
- Hvilken viden mangler vi? Eller hvilken form for bistand vil vi gerne have?
Som aftalt på majmødet vil Susanne og Jacob på dette grundlag arbejde videre med
planlægningen.
Indstilling:
At bestyrelsen tager imod, reflekterer og udtrykker egne holdninger
At udsagn formuleres til brug for den videre proces og det endelige resultat. Susanne og
Jacob samler disse tilkendegivelser og udarbejder det endelige program
Evt. forberedelse:
o Inspiration kan f.eks. findes på: http://www.skole-foraeldre.dk/ - eller via
hjemmesider tilhørende andre folkeskoler i Silkeborg Kommune

Når formand og leder laver dagsorden får vi behov for at kende den samlede
bestyrelses indstilling til ”Vi skal beslutte, hvilken type sager, vi vil bruge
vores møder på”, når der skal prioriteres i punkterne.
Vi vil også gerne drøfte elevernes bidrag på møderne.
Grundspørgsmål:
 Vil vi det hele, eller vil vi målrette os noget bestemt?
 Hvorfor meldte vi os hver især ind?
 Kan vi bruge Balleskolemodellens moduler til at organisere vores SBmøder? To moduler hver gang, og så en husdag 
Struktur:
Dag 1: Afklaring af, hvilken slags bestyrelse vi vil være
Dag 2: Hvordan bliver vi den bestyrelse?
Konsulenten skal være med os dag 1
Resultatet af vores seminar skal være, at vi bliver handlekraftige, når vi går
ud fra seminaret.
På augustmødet beslutter vi, om eleverne skal være med på seminaret.
Jacob, Susanne og Pia mødes torsdag den 02.07. klokken 16.30 på skolen.
Jacob og Susanne mødes inden og har en snak om forældreperspektivet
20.15-20.20 3. Skolehverdag og skolereform - den gode historie
Til mundtlig
v/ Mette Munk Brandt
orientering

Husorganiseringen på Balleskolen styrker fællesskabet:
Børnene oplever, at der arbejdes på tværs af klasserne. Det giver børnene
rigtig meget. Deres fællesskab er stort, fordi de kender hinanden. Lærerne på
årgangen formår at arbejde på kryds og tværs. Det bliver en stærk årgang.
Elevperspektiv: Det er godt at have fællesskabet på tværs, både fagligt og i
fritiden. Men hvis man kun er vant til klasser, er man tryggest i klassen.
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4. Korte punkter – til beslutning som forelagt
20.25-20.35 4.1 Princip for lektier og hjemmearbejde v/ Pia Nielsen
Til mundtlig
orientering

Princippet forelægges i uge 27 for medarbejdergruppen, hvorpå det træder i kraft
fra og med næste skoleår.

Drøftet og godkendt
20.35-20.50 4.2 Princip for skolemad (del 2 af 2) v/Pia Nielsen & formanden
Til beslutning

Pia fremlægger udkast til princip på baggrund af drøftelsen fra majmødet. Udkastet
er formuleret ud fra de udsagn og meningstilkendegivelser, der fremkom i sidste
møde. Eventuelle rettelser og tilføjelser til udkastet indføjes på mødet, og det
tilstræbes, at dokumentet finder sin endelige form på dette møde.
I forbindelse med lukning af skoleboden til påske, skrev vi i informationen til
forældrene, at de ville få mulighed for at give deres mening til kende. Som
afslutning på punktet om princippet drøfter vi, hvordan princippets videre vej skal
være. Skal det sendes til høring i den samlede forældrekreds, og hvordan vil vi i så
fald handle på de eventuelle henvendelser, vi får?
Indstilling:
At udkastet godkendes som indstillet
At det besluttes, hvordan princippets videre vej til forældrekredsen skal forløbe
Bilag:
Princip for skolemad, udkast

Princippet blev drøftet.
Det var ikke muligt indenfor punktets tidsramme at blive enige om
formuleringerne af princippet.
Vi blev opmærksomme på, at princippet om skolemad også rækker ind
omkring ordensreglen for, om børnene må forlade skolen i pauserne.
Vi tager punktet om skolemad op igen på SB-møde i næste skoleår.
20.50-21.00 4.3 Den kommunale strategidebat 2021
Til mundtlig
orientering

Der er møde i dialogforum for skolebestyrelser i kommunen den 16. juni. Pia og
Susanne referer fra mødet.
Se evt. linket og læs her om processen med at lave en kommunal strategi for
Folkeskolen år 2021 på www.skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk. Børn- &
Ungeudvalget i Silkeborg Kommune har indkredset en række undersøgelsesområder, som forventes beskrevet i referatet fra seneste møde.
Vi forventer, at der indtænkes ekstramøder i september-oktober måned, når mødekalenderen
for næste skoleår planlægges, eller at der i forbindelse med høringsfasen vil blive indkaldt til
ekstraordinære møder i efterårets løb.
Indstilling:
At orienteringen tages til efterretning

Formand og skoleleder orienterede.
Vi vil være opmærksomme på, hvad de forskellige modeller for
skolefællesskaber betyder for Balleskolen.
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21.00-21.10 4.4 Mødekalender for skoleåret 2015-2016 v/ Pia Nielsen
Til drøftelse
og beslutning

På mødet præsenteres et udkast til mødekalender for det kommende skoleår.
Skolebestyrelsesmøderne er forsøgt placeret under hensyntagen til øvrige mødefora
på skolen og i kommunalt regi. Der opfordres derfor til, at alle medbringer egen
kalenderoversigt. På dette møde vil der være mulighed for at gøre indsigelse og
påvirke det endelige udfald!
Datoforslag –
Tirsdag 18.08., torsdag 24.09., onsdag 21.10., mandag 23.11.
Mandag 18.01., tirsdag 23.02., torsdag 31.03., tirsdag 26.04., onsdag 18.05., mandag
13.06.
I forbindelse med Silkeborg Kommunes arbejde med Skolestrategi 2021 må det forventes, at vi
afholder 1-2 ekstraordinære møder i den forbindelse. Disse datofastsættes senere.
Samtidig skal der evalueres på mødetidspunktet. Følgende forslag har tidligere
været drøftet og nogle afprøvet:
a) Kl. 17:00-20:00 b) Kl. 18:30-21:30, eller c) Kl. 19:00-22:00
De dagsordensansvarlige indstiller til, at vi vender tilbage til afholdelse af møderne i
tidsrummet kl. 19-22.
Indstilling:
At udkastet godkendes som indstillet, eller med få korrektioner
At tidspunktet besluttes, som indstillet

Datoerne besluttet som ovenstående
Mødetidspunkt bliver kl. 19:00-22:00

5. Aktuelt – orienteringspunkter
21.10-21.15 5.1 Orientering fra skoleledelsen
Til mundtlig
orientering





Om renoveringen, som foregår over hele Balleskolen.
Om 9. årgangs sidste skoledag, og hvordan i år blev en bedre oplevelse
Om SFO fremover, og udviklingsmøder for vores fritidspædagoger

21.15-21.20 5.2 Indvielse af cykelstien på Balle Kirkevej v/ formanden
Til mundtlig
orientering

Det hed sig i 2013, at anlæg af en cykelsti vil betyde en sikker cykelforbindelse for
skolebørn og beboere i Balle, således at de kan færdes sikkert langs med Balle
Kirkevej, som er den primære færdselsåre gennem Balle by, forbi Balle Torv samt
Balleskolen. Samtidig er formålet med projektet ”at skabe en synergi og
sammenhæng med de eksisterende interne stier i området, og dermed sikre at
cyklen bliver det foretrukne transportmiddel i den daglige transport til skole,
daginstitutioner og indkøb.” Forud for aftenens møde i skolebestyrelsen har den
officielle indvielse fundet sted (onsdag den 17. juni fra kl. 13).
Bilag:
o
Se byrådets beslutning fra april 2013:
http://www.dagsordener.silkeborgkommune.dk/dagsordenarkiv/dagsordener+og+beslutninger+2013/vej+og+trafikudvalget/2013/august/14-08-2013+2748/3+-+godkendelse+af+cykelstier+p%C3%A5+2748

Formanden og skolelederen orienterede.
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Til skriftlig
orientering

5.3 Velkommen til nye elever og forældre i 0. klasse
I lighed med tidligere år medvirker også skolebestyrelsesformanden for en kort
bemærkning ved 0.-klassernes første skoledag. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er
naturligvis også velkomne til at lægge vejen forbi.
I september forventes første forældremøde i 0. årgang afholdt, og i den forbindelse
vil det være oplagt for skolebestyrelsen at træde frem, præsentere sig og bestyrelsesarbejdet.

21.20-21.25 6. Statuspunkter til udmelding på intranettet
Til beslutning

21.25-21.30 7. Eventuelt…
Tak for godt samarbejde i dette skoleår. På gensyn til august!
Tak for indsatsen til vores elev- og medarbejderrepræsentanter, som var valgt
til dette skoleår.

Næste og kommende aktiviteter:



Skolebestyrelsesmøde: onsdag den 18. august i tidsrummet 19-22
Seminar for skolebestyrelsen: Fredag-lørdag den 4.-5. september 2015
Fra sidst på eftermiddagen, hen over aftenen. Derpå lørdag frem til kl. 12.

Evt. afbud udbedes meddelt via Forældreintra til skoleleder Pia Nielsen, tak.

Emner til kommende møder:












Princip om skole-hjem-samarbejdet?
Princip for time-fagfordeling?
Princip om husorganiseringen
AKT og inklusionsopgaven
De ændrede forudsætninger for og strukturer på SFO & klub
Pædagoger i skoletiden
Åben skole – hvordan vil vi arbejde hermed på Balleskolen
Kvalitet i pauserne, herunder henvendelse om madpakker
Lejrskoler
Forventning til bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i møde
Skolens holdning til, at børn holder ferie udenfor skoleferierne. Og at lærere
holder ferie i skoleugerne.

Eventuelle input til kommende dagsordener sendes til formanden via Intra - Frist
for input: 11. august 2015, tak.

