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Skolebestyrelsesmøde på Blicherskolen 

Dato: Tirsdag d. 6. september 2016 kl. 17.00-19.00 

Sted: Personalerum/lærerværelse 

Tilstede: Kenneth Rosenkilde Vindum, formand 
Dan Vad Steffensen 
Anette Hougaard Nejmann 
Ann Ingerslev Holmgrün 
Maria Sofie Rousing 
Marie Malene Kristensen 
Elevrådsformand 

Medarbejderrepræsentanter 
Bianca Edelgaard Børgesen 
Jette Klitgaard Mølbæk 
Ledelsesrepræsentanter 
Grethe Mortensen 
Søren Rasmussen 
Majken Blendstrup 

Afbud: Ann og Maria 

 

Dagsorden:  
1.  Godkendelse af referat Referatet er tilgængeligt i skolebestyrelsens doku-

mentarkiv.  
Tilstedeværelseslisten er tilrettet. 

2.  Godkendelse af dagsorden Der mangler en næstformand i bestyrelsen – ellers 
godkendt. 

3.  Orientering om/ Nyt fra skole: 
 
Indsats ”ro og respekt” 

 
 

 
 
 
 
 

Personalesituationen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Byggeri-status 

 
 
 
 

 
 
Orientering om indsatsen ”ro og respekt”.  
En arbejdsgruppe, har stået for indsatsen.  
Indsatsen indebærer f.eks. at eleverne i afd. 2 og 3 er 
ude i frikvartererne og at eleverne ikke har adgang til 
deres mobiltelefoner i løbet af skoledagen.  
Bestyrelsen bakker umiddelbart op om mobilfri skole. 

 
Personalesituationen: 
Søren Mostrup Nielsen (SN) er ansat som barselsvikar 
for Henriette Rovsing Kragh (HR). SN har matematikti-
mer i H1 og i Gruppen.  
 
Søren Smitt Larsen (SL) er ansat i Steffen Fjordsides 
(SF) stilling.  
 
Vivi Lybech (VL) er ansat i Fokusbåndet som medhjæl-
per. Denne stilling er finansieret via inklusionsmid-
lerne. 

 
Tanja Ravnholt-Jacobsen (TAN) er ansat som ny pæda-
gog i SFO, efter Marie Louise Kirkegaard (ML) 

 
Byggeriet. 
De nye toiletter er færdige.  
Det større byggeriprojekt er sat i bero. Der arbejdes 
på at etablere en pavillon, som en midlertidig løsning. 
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Årsplan for skolebestyrelsen 
 

Datoerne i årsplanen blev godkendt, disse skal opda-
teres på Intra. 
 
De nye elevrådsrepræsentanter skal inviteres til næ-
ste bestyrelsesmøde til en drøftelse om det fremti-
dige samarbejde. 
 
Der er behov for drøftelse i bestyrelse vedr. fremskriv-
ning af egenbetalingen til lejrskoler. Princippet skal 
behandles hurtigst muligt. 
 
Der vil komme løbende høringssvar.  
 
Fordeling af opgaver. 

 
Besøg af bestyrelsesmedlemmer til forældremøder 
blev drøftet, Kenneth kigger på dette til næste møde. 
 
Der mangler et bestyrelsesmedlem og en suppleant. 
Grethe skriver ud i forældrene. Der skal også vælges 
en næstformand. 
 
Maria udarbejder skrivelse om hvad der foregår på 
bestyrelsesmøderne f.eks. Om indsatsen ”ro & re-
spekt”.  
 
Fremover skal der gøres status over, hvad der skal 
sendes ud - som sidste punkt - inden evt. 

 
4.  Nyt fra SFO For første gang har Blicherskolen haft en førskole-

gruppe. Det er gået godt. Forløbet er evalueret sam-
men med børnehaverne og forvaltningen og der har 
været positive tilbagemeldinger. 
 

5.  Nyt fra elevrådet Der har netop været afholdt elevrådsvalg, derfor var  
ingen mødt op. 
 

6.  Evt. Parkeringsudfordringer om morgenen. Der er meget 
pres på. 
Der mangler stadig lys på vejen op mod lægen. 
Mulighed for forældrebesøg i undervisningen? Der er 
ikke faste dage, men det er altid muligt, at aftale be-
søg individuelt. 
Bloktimer. Det overvejes, om der skal sendes en for-
klaring ud på Intra. 

 

 


