Balleskolen
EKSTRAORDINÆRT skolebestyrelsesmøde
torsdag den 4. februar 2016
Sted: Kontoret - ”Pyramiden”
Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Marianne Rahbek (næstformand)
Dagsordensansvarlige: Susanne Gade Clausen, i samarbejde med Pia Nielsen
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Susanne Gade Clausen, Søren Pind Lauritsen, Marianne Rahbek, Jacob Vestersager
Engdal
Medarbejderrepræsentanter: Marianne Eriksen & Sofie Winther (suppleant)
Elevrepræsentanter: Cecilie Røge, Emma Egholm
Sekretariat/skoleledelse: Pia Nielsen, Merete Bachmann Nielsen
Afbud: Mette Munk Brandt, Eva Bøye, Mette Feldt, Line Emanuel

REFERAT
17.00-17.15

1. Velkomst & præsentation af dagsorden
Tak for fantastisk kage til Cecilie og Emma 

Korte punkter
17.15-17.30

2. Fælleskommunal kvalitetsrapport

Drøftelse
Beslutning

v. formanden
Alle skoler har i december afleveret en kvalitetsrapport for egen skole. Herefter udarbejder
skoleforvaltningen en sammenskrivning og et helhedsbillede af alle kommunens skoler.
Den samlede kvalitetsrapport sendes til høring i alle skolebestyrelser. Da vi har et travlt
møde, og da deadline for høringssvar på rapporten er 15.02., har vi denne gang valgt, at
formanden har skrevet et udkast til høringssvar.
Opgaven for SB denne gang er derfor
 Læs bilaget (det er 54 sider) + bilag hertil: Skolebestyrelsernes udtalelser til egen
skoles kvalitetsrapport (12 sider, heriblandt vores eget på side 2)
 Forbered eventuelle justeringer, eller suppleringer, du ønsker skal med i
høringssvaret.
På mødet i dag justerer vi i det udsendte oplæg, og godkender et fælles høringssvar.
Bilag:
 Kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes skoler
 Følgebrev fra skoleforvaltningen
Formanden fremlagde sine tanker om kvalitetsrapporten. Blandt andet  Vi kan sammenligne os med de andre skoler i kommunen og vi kan sammenligne
os på landsplan. Balleskolen klarer sig flot på alle parametre.
 Balleskolen klarer sig godt, også når der er korrigeret for den socioøkonomiske
forskel på skolerne.
 Elevernes resultater på dansk og matematik skal løftes på landsplan.

Vi beslutter følgende pointer til høringssvaret:
 Vi er glade for, at der er mulighed for at få et materiale som dette i høring (også
selv om det er meget omfattende).
 Man kunne dog ønske sig, at skolevæsenet ikke kun stiller sig tilfreds med at være
på landsgennemsnit, men er mere ambitiøs.
 Vi noterer os, at resultatet for overgangen til ungdomsuddannelserne er relativt
lavt samlet i kommunen, og det bør have opmærksomhed i fremtiden.
 Vi bemærker, at forældrenes rolle i børnenes læring ikke er en ressource, som
omtales i rapporten. Vi kunne tænke os, at man i højere grad sætter dette i fokus.
Formanden arbejder videre på teksten.
Det sendes ud til alle i SB med deadline mandag aften 08.02., og alle kan derefter sende
kommentarer til formanden, senest onsdag morgen 09.02. Herefter færdiggør formanden
høringssvaret og sender ind til skoleafdelingen, og en kopi rundt til alle i SB.

17.30-18.50
Drøftelse
Beslutning

Fordybelses- og refleksionspunkt
3. Skolestruktur
v. formanden og næstformanden
Som aftalt på forrige møde har formanden og næstformanden udarbejdet et forslag til
udtalelse fra skolebestyrelsen på Balleskolen, på baggrund af fælles drøftelse og noter fra
mødet 18.01.
Forslag til udtalelse sendes af formanden til alle i bestyrelsen gennem Forældreintras
beskedsystem senest mandag den 1. februar. Der er sendt en foreløbig udtalelse på mail
(28.01.), som man kan orientere sig i, som forberedelse til at læse den endelige udtalelse.
Deadline for at indsende udtalelsen er den 12.02.
På mødet drøfter vi udkastet, og på denne baggrund besluttes den endelige formulering af
udtalelsen. Helt centralt for vores udtalelse er en konkret stillingtagen til, om vi skal
nævne navne på andre skoler, vi evt. ønsker at indgå i et samarbejde med?
Bemærk, at det er påkrævet, at vi er 6 stemmeberettigede medlemmer til stede på mødet
for at være beslutningsdygtige. Er man forhindret i at deltage på mødet, er det derfor
vigtigt med et hurtigt afbud, og man bedes da inden mødet rundsende sine kommentarer
til udkastet til udtalelse til alle medlemmer af bestyrelsen – primært til orientering.
Bilag:


Udsendes på mail fra formanden

Høringssvaret drøftet.
Formanden og næstformanden arbejder videre på et revideret forslag til høringssvar.
Proces:
Formanden og næstformanden arbejder videre på formulering af høringssvaret. Det
sendes ud til alle i SB med deadline mandag aften 08.02., og alle kan derefter sende
kommentarer senest onsdag morgen 09.02. (brug svarfunktionen ”kopi til alle”, så alle kan
se alles kommentarer),
Herefter færdiggør formanden og næstformanden høringssvaret med deadline 12.02. og
sender ind til skoleafdelingen, og en kopi rundt til alle i SB.

Skriftlig orientering
Orientering

4. Status på ledige stillinger iblandt skoleledelserne i Silkeborg
Skolechefen har udsendt brev til alle skolebestyrelser, med orientering om
ansættelsesstoppet på ledelsesområdet på kommunens folkeskoler.
Læses til orientering.
Bilag:



18.50-18.55

Orientering fra skolechefen
Artikel fra MJA

5. Statuspunkter til udmelding på intranettet

Drøftelse

18.55-19.00

6. Eventuelt



Opslag på forældreintra fra tandlægerne kommenteret.
Forespørgsel om skolens mulighed for at udnytte frivillige, fx bedsteforældre til
praktisk arbejde på og omkring skolen.

Møderækken:
Ordinære møder:
Fast mødetidspunkt: 19.00-22.00
 Tirsdag den 23. februar (afbud fra Mette Feldt og Mette Munk Brandt)
 Torsdag den 31. marts
 Tirsdag den 26. april
 Onsdag den 18. maj
 Mandag den 13. juni
Emner:
 Budget 2016
 Princip for Balleskolemodellen (udsat fra tidligere møde)
 Princip om SFO’en (SFO & klubstruktur) – udviklingsmøder, temadage og
temauger (Oplæg v/ Merete B Nielsen)
 Mad i skolen og eftermiddagstraktement i SFO’en? (Ny tilgang til drøftelsen på
sidste møde før sommerferien, den 17. juni)
 Nyt fra Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Skole & Forældre (oplæg
v/Susanne Gade Clausen)
 Bestyrelsens rolle som refleksions- og principbestyrelse. (oplæg fra Susanne Gade
Clausen og Mette Munk Brandt) Hvad gør vi, når vi får henvendelser fra forældre,
som ønsker punkter behandlet, som ikke er indenfor rammen, vi har sat for vores
arbejde?

