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Skolebestyrelsesmøde på Blicherskolen 

Dato: Torsdag d. 2. februar 2017 kl. 17.00-19.00 

Sted: Personalerum/lærerværelse 

Tilstede: Kenneth Rosenkilde Vindum,  
formand 
Dan Vad Steffensen 
Anette Hougaard Nejmann 
Ann Ingerslev Holmgrün 
Marie Malene Kristensen 
Inge Qvortrup 
Bent Martin Laursen 
Elevrådet Jacob Johansen 
Elevrådet Rasmus Ankerstjerne 
Skjødt 

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

Afbud: Maria Sofie Rousing 

 

Dagsorden:  
1.  Godkendelse af referat Der er usikkerhed om kommende mødedatoer. 
2.  Godkendelse af dagsorden Godkendt. 
3.  

 
Nyt fra 
                                          Skolen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                          SFO  
 
 
 
 
                                          Elevråd 

 
Der var skolefest for afdeling 3 i november. Det var 
en god fest. 
Nyt projekt ”skolen for alle” er startet op sammen 
med de øvrige skoler. Formålet er, at skabe mere 
inklusion. 
Blicherskolen starter med et udvidet tilbud om 
”udeskole”. I den forbindelse, er der ansat en lærer, 
Gunnar Bent Nilsson. Søren Mostrup Nielsen er lige-
ledes blevet fastansat i en 0,8 timers stilling. 
  
Der starter førskole den 1. marts 2017. I den forbin-
delse er der ansat 2 pædagoger.  
SFO-bygningerne er klargjorte, efter skadedyrspro-
blematikken. 
 
Der har ikke været møde siden sidst. 
Den 2. februar 2017 blev der afholdt skolevalg. Det 
var spændende. 

4.  Drøftelse af princip for timefor-
deling (bilag) herunder oriente-
ring om retningslinjer for ar-
bejdsfordeling (bilag) 

Principperne for timefordeling blev fremlagt. Det er 
de samme som sidste år. Det blev foreslået at slette 
afsnittet ”klasselærerskift efter 3. og 6. klasse”.  
 
Der er ændret i proceduren vedr. fagfordeling. Alle 
udfylder et skema forud for forårets MUS.  
Eksempel på timefordelingsplan blev fremvist. 
 
Ekstra punkt: Der skal søges om at løfte UUV lektio-
ner som i 2 lærertimer, som forkorter skoledagen. 
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Det har fungeret fint, men det har ikke været let, at 
komme ”ud af huset”. 
 
Bestyrelsen indstiller, at der i kommende skoleår, 
søges på samme vilkår som for skoleåret 2016/17. 
Bestyrelsen ønsker at gentage succesen. 

5.  Forslag til princip for budget-
lægning (bilag) 

Det skal ændres layoutmæssigt. Kontor rettes til le-
delse incl. SFO. 
Princippet blev godkendt. 

6.  Aktuelt budget, orientering SR orienterede om budget og regnskab for 2016. 
7. Evt. Der blev spurgt ind til debatten; hvorfor der er af-

vist børn til de kommende børnehaveklasser på Bli-
cherskolen.  
Der kan kun optages 28 børn pr. klasse indenfor 
skoledistriktet. Derfor har 3 børn, som bor udenfor 
skoledistriktet, modtaget afslag. Sagen har været i 
byrådet og umiddelbart ser det ikke ud til, at reglen 
bliver ændret. 
Det er ligeledes en udfordring, at der ikke er plads 
til flere klasser på Blicherskolen med den nuvæ-
rende lokalesituation. 

 

 


