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Endnu et skoleår er gået på Blicherskolen. Undertegnede er trådt til som formand for 

skolebestyrelsen efter lang og god deltagelse af Dan Vad Steffensen. Dan ønskede selv at give 

posten videre, men sidder stadigt i vores bestyrelse. Det er vi naturligvis er meget glade for. Tak 

til Dan for den store indsats han har lagt i formandsposten igennem de sidste mange år.  

Vi har desværre måtte sige farvel til både Falko Labahn Thuesen og Marie Malene Kristensen 

der ikke længere kunne få skolebestyrelsesarbejdet til at passe ind i hverdagen. Tak til dem 

begge, og velkommen i stedet til Inge Qvortrup og Bent Martin Laursen. 

Mobilfri zone 

Skoleåret 2016-2017 blev året hvor Blicherskolen blev mobilfri zone. Et tiltag som hele 

bestyrelsen har støttet op omkring, efter at ordningen var prøvekørt i det foregående år for en 

enkelt klasse. Det har betydet fornyede aktiviteter for vores unge mennesker, da blikket atter 

er rettet op fra telefonernes lysende skærme og imod kammeraterne på gangene. Nogle elever 

er glade for forandringen, imens andre uden tvivl har fundet tiltaget begrænsende og 

irriterende. Det er imidlertid vores opgave som bestyrelse og forældre, at sikre at ny teknologi 

bliver anvendt korrekt, og ikke virker forstyrrende på skoledagen. Ikke mindst i en tid hvor de 

teknologiske tiltag hver dag bliver flere. Vi må søge at begrænse nogle af de forstyrrelser 

telefoner og tablets giver vores elever i hverdagen, så de får rum til fordybelse i skoledagen. Vi 

sætter i bestyrelsen stor pris på jeres forståelse og opbakning på hjemmefronten. 

Nyt på skolen 

Året bød på opførelse af en ny pavillon, som blev placeret ved siden af lokalerne hvor 

overbygningen har hjemme. Pavillonens lyse lokaler er blevet hjemsted for H3 og H4 og har 

samtidigt skabt lidt ekstra plads for skolens andre elever. Skolen er i øjeblikket tæt på 100% 

belagt, så pavillonen blev godt taget imod af alle. 

Vi har også fået nye projektorer op på hele skolen, og en del af vores gamle bærbare 

computere er blevet udskiftet med nyere modeller. 5.A har endda været heldige at få lov til at 

deltage i testen af Randers Kommunes nye Chrome Book koncept, hvilket har været en succes. 

Flere dele af skolen er i det forgangne år blevet renoveret. Det drejer sig om personalerum, 

køkken og kontorer, som har fået en ansigtsløftning. Det har bl.a. betydet mere 

sammenhængende plads, så personalet, der efter skolestrukturændringen jo er vokset, kan 

holde samlede møder. På grund af ombygningen har der til tider været en del byggerod, men vi 

er ved at være igennem det, og glæder os til at komme helt i mål, så de nye faciliteter kan tages 

i brug. 

Fokusbånd 

Skolen har været så heldig at få et tilskud på 500.000kr til inklusionsfremmende tiltag. Det er 

blevet anvendt til en udvidelse af fokusbåndet. Det har betydet, at vi har fået ansat Gunnar 

Nielsen, som har masser af erfaring fra vildmarksliv og alle former for udeaktiviteter. Det har 

Kommenterede [GLM1]: Jeg har tilladt mig at tilføje lidt 
her. 
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virkelig været en saltvandsindsprøjtning til fokusbåndet, som har betydet, at de kan håndtere 

flere og større opgaver. 

Førskolen 

1. marts startede endnu en flok dejlige børn i vores førskole. Børnene er i år kommet fra 10 

forskellige børnehaver. Førskolen har lokaler i SFO’en, men bruger i løbet af førskole perioden 

også rammerne på skolen. 

De i alt 55 børn begyndte 14. august i vores 0. klasser hvor de blev modtaget med en flagalle af 

eleverne på 3. årgang. 

Projekt ”Skolen for alle” 

I Randers kommune kører i øjeblikket et fælles projekt under overskriften ”Skolen for alle”, som 

alle folkeskoler deltager i. Det handler om en fælles inklusionsstrategi, som holder fokus på alle 

elever på skolen, så alle børn kan lykkedes og have en god hverdag i folkeskolen. Initiativet 

sætter dels fokus på fravær, trivsel og forældresamarbejde, men bliver også skræddersyet med 

punkter til den enkelte skole, da udfordringerne er meget forskellige fra skole til skole. I 

skolebestyrelsen følger vi interesseret arbejdet, og glæder os til at se resultaterne deraf. 

Vi ser i skolebestyrelsen frem til det nye år og glæder os til samarbejdet med elever, forældre, 

lærer og ledelsen på skolen. 

Kenneth Rosenkilde Vindum 


