Skolebestyrelsesmøde på Blicherskolen
Dato:
Sted:
Tilstede:

Afbud:
Fraværende:

Mandag d.1. oktober 2018 kl. 17.00-19.00
Personalerum/lærerværelse
Kenneth Rosenkilde VinMedarbejderrepræsentanter
dum, formand
Bianca Edelgaard Børgesen
Inge Qvortrup
Ledelsesrepræsentanter
Betina Schneider LindeGrethe Mortensen (GM)
gren
Søren Rasmussen (SR)
Dorte Damgaard
Susie Søndergaard
Peter Østerlev Vejlgård
Dorte V. Knudsen, Majken Blenstrup, Inge Qvortrup, Jette Klitgaard Mølbæk
Elevrådet

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Godkendelse af referat

Godkendt

3.

Skolemad (bilag)

4.

Brugertilfredshedsundersøgelse

5.

Trafikpolitik (bilag)

6.

Udkast til ændring af bevilling af
transport af elever til specialtilbud. (Bilag)
Nyt fra
 Skolen

SR gennemgik forslag om mulighed for skolemad.
Bestyrelsen godkendte at der arbejdes videre
med forslaget.
GM gennemgik eksempel på standardspørgsmål.
Bestyrelsen kan supplere med yderligere 5
spørgsmål.
Der var ønske om spørgsmål, som omhandler.
 Trafiksikkerhed
 For mange lektier
 Hvor tit kører du dit barn i skole
SR gennemgik det reviderede udkast.
Punktet om gå-bus skal ændres til, at ” skolen forsøger at etablere gå-bus”.
Skolepatrulje - skal slettes.
Forslag om at etablere en cykel-bus til foråret,
skal ikke fremgå i politikken.
Udkastet blev godkendt med rettelserne.
Bestyrelsen bakker op om forslaget

7.

GM:
Orienterede om indsats vedr. brug af elev-toiletter i indskolingen. Bestyrelsen bakker op om initiativet.
SR:
Gav en status på skolens økonomi. Der er udfordringer pga. faldende børnetal både i skole- og
SFO del.
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Bianca:
Fortalte om kommende 4 studerende fra VIA i Århus, som kommer fra uge 49. De skal være her i 5
uger. Der kommer også et hold 2. årgangs studerende efter vinterferien

8.

 SFO
Eventuelt

SFO: Har været på koloni. Kæmpe succes.
Kenneth: Der er lavet oplæg til årsberetning for
bestyrelsen. Det sendes rundt til medlemmerne,
for kommentarer. Beretningen offentliggøres for
alle forud for næste bestyrelsesmøde og optages
på video.
Skolelederforeningen har afholdt et møde for alle
interesserede om styrkelse af folkeskolen i Randers.
Der var bl.a. repræsentanter fra fagforeningerne,
skoleforvaltningen, byrådspolitikere og skolebestyrelsesmedlemmer.
Der har været afholdt dialogmøde med politikerne om skolens indsatsområder.
Der har været kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. Det var godt.
Dorte:
Spurgte ind til forholdene på boldbanen i elevpauserne. Der er lavet en plan for klassernes brug
af banen.
Spørgsmål om brug af jernskabe til idrætsforeningens trænere. GM undersøger.
Billederne af bestyrelsesmedlemmerne kommer
på hjemmesiden.
Spørgsmål om at bruge mail i stedet Intra. Vi forsætter med Intra.
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