
 
 

 
Skolebestyrelsesmøde, mandag den 17. august 2020 kl. 17.00-19.00 

Tilstede: Inge Qvortrup, formand 

Kenneth Rosenkilde Vindum 

Betina Schneider Lindegren 

Dorte Damgaard 

Dorthe Knudsen 

Peter Chapion Vejlgård 

Susie Søndergaard 

Elevrådsrepræsentanter 

 

Medarbejderrepræsentanter 

Morten Høstrup Sønderholm 

Janus Millard 

Ledelsesrepræsentanter 

Grethe Mortensen 

Pia Moltzen 

Majken Blendstrup 

Afbud:  

Fraværende:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 

3. Personalesituationen v/GM 

Vi har 4 personaler på barsel. Vi har en på selvbetalt orlov. 
Vi har ansat 3 før ferien i midlertidige stillinger.  
Den tidligere viceskoleleder Jonny Lindgreen sagde sin stilling op pr. 1. august. Pia Moltzen blev 
konstitueret viceskoleleder, og derfor skulle der udarbejdes en omrokering af lærerne. Vi opslog 
en stilling til overbygningen over ferien. Stillingen blev besat af Julie Donsig, som heldigvis 
kunne træde til dagen efter sin jobsamtale.  
Christine Laursen, specialklassepædagog, opsagde sin stilling midt juni. Christines stilling blev 
ligeledes slået op over ferien. Vi har i opstartsugen efter sommerferien ansat Haidar, som pt. er i 
arbejde, så han først kan starte op pr. 1/10. Vi var opmærksomme på, at vi ville vente på den 
rette kandidat, hvis denne var i arbejde. Vi har tilknyttet en fast vikar i stillingen, indtil Haidar kan 
tiltræde. 
Alle er kommet godt i gang og oplever, at de er blevet taget godt imod. 
Vi havde næsten 200 ansøgere til de 2 stillinger. 

4. Proces for ansættelse af viceskoleleder v/GM 
 

GM fremlagde proces, som afsluttes i uge 38, om alt går vel. Processen blev godkendt. 
Betina Schneider Lindegreen og Inge Qvortrup har meldt sig til ansættelsesudvalget.  
 

5. Høringssvar vedr. Børnebyer ”Forslag til vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes 

Skolevæsen” v/GM (bilag) 

I mindre byer er skole og daginstitution blevet slået sammen i børnebyer. Som udgangspunkt 
kan det være svært at vurdere, om det vil få betydning for Blicherskolen. Dog har skolen en 
størrelse, der ikke gør det oplagt. Diskussioner ift. hvorvidt der skal udarbejdes et høringssvar. 
Som udgangspunkt mener bestyrelsen ikke, at det er nødvendigt at udarbejde et høringssvar. 
Grethe og Janus følger op ift. andres skolers reaktioner - de vender tilbage til bestyrelsen, hvis 
de vurderer, at det er vigtigt, at der skal udarbejdes et høringssvar. 



 
 

6. Datoer for skolebestyrelsesmøder i dette skoleår: 
27. oktober 2020 
13. januar 2021 
16. marts 2021 
17. maj 2021 

Mødedatoerne er godkendt. 
Der er lagt 5 møder ind, hvis der bliver behov for et 6. møde f.eks. ifm. høringssvar, er det en 
mulighed, at der indkaldes til det. Alle samtykker. 
Dags dato deltager 4 repræsentanter på Meet. Der påpeges af flere deltagere, at det er en 
mulighed, men at det kan være bedre at diskutere ved fysisk deltagelse. I tilfælde af at der ellers 
ikke er mulighed for at deltage i mødet, bevares muligheden for deltagelse på Meet. 

7. Drøftelse og godkendelse af princip for forældrebetaling v/GM (bilag) 
Punktet er godkendt.  
Drøftelse om klassekasser og efterlysning af “smarte” løsninger ift. etablering af foreninger ift. de 
nye regler.  

8. Nyt fra  

- Skolen  
Vi er kommet godt i gang efter ferien. Vi har sat ekstra tilsyn ind - vi følger gældende 
retningslinjer og har sendt besked herom ud til alle forældre. Eleverne møder ind på 
et udvalgt udeareal, hvor en lærer tager imod dem. Fokus på håndvask, afspritning 
og at holde afstand - også i frikvarterer, hvor udeområderne er opdelt. Vi oplever, at 
strukturen fungerer godt - og vi oplever mindre konflikter end tidligere. Personalet 
giver udtryk for, at ordningen fungerer. 

- SFO 
SFO’en har desværre oplevet flere udmeldelser oven på Corona tiden. Det er 
hovedsageligt de ældre elever der er meldt ud, men de nye årgange er ikke så store, 
så der er færre elever i alt. 
I september tager SFOen på lejr i Vorre. Det er en teltlejr. Der er truffet de 
nødvendige foranstaltninger, så elever og personale kan holde afstand jvf. 
nuværende forholdsregler ift. håndtering af Covid-19. 

- Elevrådet 
Der er ikke valgt nye elevrådsrepræsentanter. 

9. Eventuelt 
Susie Søndergaard ønsker at udtræde. Der skal derfor en af suppleanterne ind i 
bestyrelsen. Der er 2 valgte. Der tages kontakt til 1. suppleant Anette Nejsum. 

 


