Skolebestyrelsesmøde på Blicherskolen
Dato:
Sted:
Tilstede:

Afbud:

Mandag d. 29. maj 2017 kl. 17.00-19.00
Personalerum/lærerværelse
Kenneth Rosenkilde Vindum, forMedarbejderrepræsentanter
mand
Bianca Edelgaard Børgesen
Dan Vad Steffensen
Jette Klitgaard Mølbæk
Anette Hougaard Nejmann
Ledelsesrepræsentanter
Ann Ingerslev Holmgrün
Grethe Mortensen
Maria Sofie Rousing
Søren Rasmussen
Inge Qvortrup
Majken Blendstrup
Bent Martin Laursen
Elevrådet Bastian Espersen.
Elevrådet Rasmus Ankerstjerne
Skjødt
Anette Hougaard Nejmann, Bastian Espersen

Dagsorden:
1.
2.
3.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra
Skolen

Godkendt
Godkendt
Grethe orienterede:
 De skriftlige prøver er overstået, de var
svære.
 De mundtlige prøver er startet d.d.
 Vi er langt med planlægningen af kommende skoleår. Skemalægningen påbegyndes i morgen.
 Der er ingen personalemæssige ændringer.
 Ombygning af kontor og personalerum påbegyndes d. 31. maj.
 Samme dag påbegyndes byggeri af lift for at
øge tilgængelighed til faglokaler i kælderen.
 Børn og skoledirektøren fratræder den 31.
maj 2017.

SFO

Majken orienterede:
 Det går godt med førskolegruppen.
 2 pædagogmedhjælpere har opsagt deres
job.

Elevrådet
4.

Drøftelse af princip for skole/hjemsamarbejdet (bilag)

5.

Evt.



Der har ikke været møde i elevrådet siden
sidst.
Princippet blev godkendt med en uddybning af,
hvad et netværksmøde er.
Der blev spurgt til mulighed for en ”dokumentmappe” for forældre på Intra. Det er umiddelbart
ikke en mulighed.
Datoer for næste år.
Kontoret kommer med en udmelding af mødedatoer for kommenskoleår.

Fernisering af ”skolen for alle”
Der er kommet en invitation. Kenneth og Inge deltager.
Dialogmøde.
Inge, Bianca og Grethe deltog. Godt møde. Der var
meget fokus på skolestarten og overgangen mellem
børnehave og skole.
Projekt ”Dygtige sammen”.
Kenneth orienterede om eksempel fra Mariager,
hvor der havde været fokus på skolens åbning omkring samfundet.
Den traditionelle praktik er afløst af introdage på
forskellige virksomheder.
Det vil være en god idé med øget kontakt til erhvervslivet og temaundervisning uden for skolen sammen med andre skoler.
P.t. er et af de store indsatsområder skak.
Skolens nye ”udeskolelærer” kontakter Kenneth for
nærmere.

