
 

Skolebestyrelsesmøde på Blicherskolen 
Dato: Mandag d. 10. oktober 2016 kl. 17.00-19.00 
Sted: Personalerum/lærerværelse 
Tilstede: Kenneth Rosenkilde Vindum, formand 

Dan Vad Steffensen 
Inge Qvortrup 
Anette Hougaard Nejmann 
Maria Sofie Rousing 
Marie Malene Kristensen 
Elevrådet Jacob Johansen 
Elevrådet Rasmus Ankerstjerne Skjødt 

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

Afbud: Ann Ingerslev Holmgrün 
 
Dagsorden:  

1.  Godkendelse af referat Godkendt. 
2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt, præsentation af Inge Qvortrup der er 

nyt skolebestyrelsesmedlem. 
3.  Besøg af elevråd  Besøg af Rasmus, formand samt Viktor, Bastian, 

Emil, Mille, Christine, Malene og Tobias. 
Eleverne gav skolebestyrelsesmedlemmerne en 
rundvisning på skolen samtidig med, at de fik til 
opgave, at have dialog imens. 
Det blev en fin og givtig dialog. 

4.  
 

Nyt fra 
- Skolen 

 
 
 
 
 

- SFO  

GM:  
● Der har været “åbne døre” uge.  
● Første runde af MUS-samtaler er afviklet. 

GM er knap halvvejs. 
SR:  

● Vi er ved at indføre GAfE på skolen. 3. 
årgang vil prøve at arbejde 100% i det nye 
system. 

● Der er bestilt nye projektorer. 
MB:  

● Det går godt i SFO´en, der er lille nedgang i 
børnetallet - ikke alarmerende. 

 
5.  Aftalemål GM gennemgik de forskellige indsatser. 

● Der er lavet rammer for hvordan de 
forskellige PLF-teams kan arbejde med de 
forskellige indsatser. 

 
● Elevernes trivsel er bearbejdet  i AMR. 

 
● Skolen har været med i Projekt “mere tid og 

trivsel” som omhandler en indsats mod 
sygefravær. 
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● Der er udarbejdet en redegørelse for 
budgetoverførslen fra 2015. 

 
Bestyrelsen havde ingen yderligere kommentarer. 
Forslaget sendes i MED-udvalget. 

6.  Principper 
 

- Lejrskole  
 
 
 
 
 
 

- Åben skole  

Principperne blev drøftet og tilrettet. 
 
Der er lovhjemmel for at klassekassen kan betale 
for aktiviteter på ekskursioner. 
På en lejrskole må der i de nuværende principper 
opkræves 75,- pr. døgn. 
Det blev besluttet, at hæve forældrebetalingen  til 
125,- pr. døgn. 
 
Principper for arrangementer: Overskriften er 
rettet til “åben skole”.  
 

7.  Godkendelse af feriekalender 
2017/18 og 2018/19 (bilag) 

Skoleåret 2016/2017: 
Skolebestyrelsen indstiller, at onsdag d. 9. august 
2017 bliver skoledag, mens mandag d. 4. juni 2017 
bliver elev-fridag. 
  
Skoleåret 2017/2018:  
Skolebestyrelsen har ingen ændringer 
 
 

8.  Skolefoto Der er kommet en henvendelse til skolebestyrelsen 
vedrørende skolefoto. Bestyrelsen har drøftet dette 
for ca. 1 år siden. 
Det blev besluttet at aftalen med den nuværende 
skolefotograf fastholdes. 

9.  Orientering om H3´s lokale- 
Situation 

Kenneth orienterede; H3-klassen er midlertidigt 
flyttet til biologilokalet. 
Forvaltningen arbejder på en pavillonløsning til 
Blicherskolen som påbegyndes opsat pr. 1. 
november 2016. 

10.  Evt. Orientering om belysning på stien omkring skolen: 
Maria har haft kontakt med kommunen 
vedrørende manglende belysning på stierne 
omkring skolen. Der bliver opsat 2 nye armaturer 
på stien og nogle buske beskæres. I løbet af kort 
tid, udskiftes de øvrige gadelamper omkring skolen 
til LED-lys. 
 
Valg af næstformand til skolebestyrelsen: Inge 
Qvortrup blev valgt. 
 
Marie ønsker at udtræde af bestyrelsen. Ansøgning 
herom indsendes til forvaltningen. 
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