
 
 

Skolebestyrelsesmøde, torsdag den 31. januar 2019 kl. 17.00-19.00 
Tilstede: Inge Qvortrup 

Betina Schneider Lindegren 

Dorte Damgaard 

Dorthe Knudsen 

Peter Chapion Vejlgård 

Susie Søndergaard 

Elevrådsrepræsentanter 

Eddie Skovbo 

Medarbejderrepræsentanter 

Anne-Katrine Dilling(AK) 

Jette Klitgaard Mølbæk(JM) 

Ledelsesrepræsentanter 

Grethe Mortensen(GM) 

Søren Rasmussen(SR) Referent 

Majken Blendstrup(MB) 

Afbud: Kenneth Rosenkilde Vindum, formand 

Fraværende: Cecilie Vestergaard Andersen, elevrådsrepræsentant 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

Anne Katrine er ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Hun overtager efter Bianca. 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

3. Høring af forslag om ny uddannelsespolitik (bilag) 

Grethe Mortensen orienterede om forslaget, som er gældende de næste 4 år. Forslaget er 

udarbejdet på baggrund af dialogmøderne. Det blev besluttet, at der ikke laves høringssvar.      

4. Høring af forslag om ny børne- og ungepolitik (bilag) 

Grethe Mortensen orienterede om forslaget. Det blev besluttet, at der ikke laves høringssvar. 

 

5. Høring af forslag om feriekalender 2019/2020 og 2020/2021 (bilag) 

Ingen bemærkninger, der laves ikke et høringssvar. 

 

6. Behandling af FTU (forældretilfredshedsundersøgelsen) (bilag) 

Generelt ser det fornuftigt ud.  

Der var enighed om at fortsætte indsatsen på de forskellige områder. Det undersøges, om det er 

muligt, at dele svarene ud i afdelingerne omkring mængden af lektier.   

Der laves et udkast til handleplan, som præsenteres på næste møde. 

FTU i SFO, ser også fornuftig ud.  



 
 

7. Møde med elevrådet 

Der har været skolefest i afd. 3. det var en god fest.  

Der bliver købt materialer til bordtennis og der arbejdes med forbedringer af udearealet.               

Det blev besluttet at invitere hele elevrådet til næste møde. Indholdet kunne være film fra 

trivselsdag, skolens værdier og en walk and talk. 

8. Orientering om budget 

Regnskabet for 2018 og budget 2019 er først klar til næste møde. Underskuddet bliver ikke så 

højt som først antaget. 

9. Nyt fra  

- Skolen 

Skolechef Henrik Johansen skal være udviklingschef pr. 1. marts 2019. 

Skolen har afholdt trivselsdag med stor succes. Alle elever blev blandet på forskellige hold. 

Udgangspunktet var værdigrundlaget. 

Projekt til renovering af udearealer. Der er indkaldt til brainstorm for interesserede 

medarbejdere. 

60 elever deltog i årets Luciaoptop. Eleverne besøgte også plejehjemmet. 

Blicherskolen er nr. 21 i den nye Cepos undersøgelse. Dette har fået en del opmærksomhed bl.a. 

i avisen. 

- SFO 

Der er startet et samarbejde med Ældrecentret. Det er rigtig hyggeligt. 

Der starter Førskole 1. marts. Der starter kun 38 elever, der er plads til flere. 

10. Eventuelt 

Intet. 

 

 


