Skolebestyrelsesmøde på Blicherskolen
Dato:
Sted:
Tilstede:

Torsdag d. 1. februar 2018 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
Elevrådsrepræsentanter
Loredana Paula Lucaci, 9B
Lui Jepsen Dreier, 8B
Katrine Brask Søndergaard, 6B
Anne-Sofie Bøgh Sørensen, 6B
Bent, Paula, Dan, Maria og Ann

Afbud:

Dagsorden:
1.

Besøg af elevrådet
 Herunder arbejde med det nye
værdigrundlag

2.
3.
4.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra
 Skolen



5.

SFO

 Elevråd
Kvalitetsrapport
 Høringssvar



Forslag til ny aftale for Blicherskolen

GM bød velkommen til de fremmødte elever
og fortalte om arbejdet med skolens værdigrundlag. Eleverne arbejdede herefter med
værdierne i gruppearbejde
Godkendt, det er vigtig, at huske alle afbud.
Godkendt.
Der har desværre været en hærværkssag.
Det er opklaret hvem der stod bag. Der er
rejst fuld erstatningskrav mod de ansvarlige.
Bestyrelsen ønsker, at der kommer en officiel udmelding fra skolen om, at sagen er
håndteret.
3. årgang har været til projekt ”byg et hus”
på Tradium. Et forløb som varer 3 år, hvor
eleverne bl.a. undervises i indretning og beregning af tag, el og murerarbejde.
Der starter førskolebørn d. 1. marts.
Intet.
Der skal indskrives, at Blicherskolen søges af
stort set alle børn i distriktet.
Dejligt at rapporten er positiv.
GM udarbejder endeligt høringssvar som udsendes til bestyrelsen, inden det sendes
mandag.
Forslag til ny aftale blevet gennemgået og
godkendt.
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6.

Skoleårets planlægning
 Timefordeling, fag- og arbejdsfordeling og skemalægning, skolebestyrelsens principper


Arbejdsfordelingsprocedure – vedtagne retningslinjer

7.

Skoleudviklingsplan i høring

8.

Skolebestyrelsesvalg
 Nedsættelse af valgbestyrelse

9.

Eventuelt

Timefordeling, fag- og arbejdsfordeling og
skemalægning blev gennemgået. Begrebet
”klasselærer” ændres til ”klasseteam” – herefter er bilaget godkendt.
Arbejdsfordelingsproceduren, som er godkendt i MED, blev gennemgået.
Det blev drøftet, hvorvidt udviklingsarbejdet
vedr. specialklasserne påvirker udviklingen
af skolens fysiske rammer.
Det kan i høringssvaret bemærkes, at mange
af de fysiske ændringer ikke har udvidet kapaciteten af plads. GM udarbejder udkast til
høringssvar.

GM gennemgik proceduren jfr. bilag.
Skolens sekretær og GM bliver en del af
valgbestyrelsen sammen med Kenneth
og Inge.
Der indkaldes til vælgermøde d. 20. februar 2018.
Kenneth er glad for at skolen deltager i
Science camp og Forsvares dag.
Der er mange børn tilmeldt ”mini konfirmand” og der er positive tilbagemeldinger.
Den 10. marts 2018 er der ”klassefest” i
hallen for tidligere elever på Blicherskolen.
Det blev drøftet, hvorledes der arbejdes
med værdigrundlaget på elevernes trivselsdag den første fredag i marts.
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