Skolebestyrelsesmøde på Blicherskolen
Dato:
Sted:
Tilstede:

Afbud:

Tirsdag d. 29. august 2017 kl. 17.00-19.00
Personalerum/lærerværelse
Kenneth Rosenkilde Vindum,
Medarbejderrepræsentanter
formand
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
Dan Vad Steffensen, Anette Hougaard Nejmann,
Ingen elevrådsrepræsentanter, da elevrådet endnu ikke er konstitueret.

Dagsorden:
1.
2.
3.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra
Skolen

Referatet fra sidste møde, mangler!
Godkendt.
Grethe orienterede:
 Indledte mødet med at takke bestyrelsen for
den positive indstilling og fælles forståelse.
Vi er privilegeret ved at have en konstruktiv
bestyrelse, der arbejder for en god skole.


Skolen er kommet godt i gang efter ferien.
Det pædagogiske personale mødte en uge
før eleverne. Tiden blev anvendt til fælles
forberedelse og arbejde med den nye platform ”Min uddannelse” kaldet MU. Ligesom
der var oplæg om ”forventningsbaseret klasseledelse”.



Kontor og personalerum er blevet renoveret. Det sidste der mangler er lift til kælderen.



Hanne Troldahl har opsagt sin stilling og i
stedet er ansat Helle Hartmann.



Lisbeth Christensen har orlov i 3 måneder. I
denne periode er Camilla Pedersen ansat.



Kirsten Middelboe går på pension d. 1. oktober.



Opstart af gå-bus projekt er igang.
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Der er planlagt ”Åben Dør uge” i uge 40.



Der er fra forvaltningen udsendt invitation
til en trivselsdag, som også gælder skolebestyrelsen.

SFO
Majken orienterede:
 I uge 32 var børnene sammen med de
voksne som de vil møde i skolen.
 Førskolebørnene er nu ”rigtige” skolebørn,
det kan mærkes. Det gør en god forskel.

Elevråd

5.

Drøftelse og godkendelse af
trafikpolitik (bilag)
Årsberetning

6.

Evt.

4.



Mathias Pedersen er ansat som pædagog,
Patrick Bay Petersen og Emil Ladegaard som
pædagogmedhjælpere.



Der er lavet en fast holdstruktur i børnehaveklasserner pga. af de meget store klasser i
år.

Ingen fremmødte fra elevrådet.
Politikken tilrettes og sættes på dagsordenen til
godkendelse på næste møde.
Oplægget blev drøftet.
Årsberetningen præsenteres for alle forældre på
næste bestyrelsesmøde. D. 9. oktober 2017, da
beretningen skal formelt set, skal godkendes af forældrene.
Rundvisning af de nye lokaler.
Der er evt. problemer med taxatransport den 15.
september på grund af Post Nord rundt. Dette undersøges nærmere.
Der blev spurgt ind til elevernes mulighed for at
lave videoer i undervisningen. SR undersøger sagen.
Der blev spurgt ind til mulighed for at elever kommer i erhvervspraktik. Flyvestationen har f.eks. et
forløb.
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