Skolebestyrelsesmøde på Blicherskolen
Dato:
Sted:
Tilstede:

Tirsdag d. 4. april 2017 kl. 17.00-19.00
Personalerum/lærerværelse
Kenneth Rosenkilde Vindum,
formand
Dan Vad Steffensen
Anette Hougaard Nejmann
Ann Ingerslev Holmgrün
Maria Sofie Rousing
Marie skal slettes fra listen
Inge Qvortrup
Bent Martin Laursen
Elevrådet Jacob Johansen
Elevrådet Rasmus Ankerstjerne
Skjødt
Anette Rosenkilde

Afbud:

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

Dagsorden:
1.
2.
3.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra
 Skolen

Godkendt
Godkendt







4.
5.



SFO







Elevråd



Grethe er ved at være igennem 2. runde af MUS.
Der er fokus på næste skoleår.
Godt i gang med skoleårets planlægning, udmelding forventes kommer på torsdag.
Der har været afholdt arrangementet ”skolen for
alle” for alle medarbejdere, det var en god aften.
Nyansat lærer Gunnar Bent Nilsson er startet
med fokus på ude skole.
Skolesekretær Pia Olesen er pr. 1. april ansat
som skolesekretær 28 t/ugl.
Den 4. april 2017 afholdes store læsedag, hvor
skolen får besøg af 2 forfattere.
56 børn er startet i førskole. Det går godt.
Alle problemer vedrørende kloakken er løst.
Der blev spurgt ind til, om lukningen af Haldvej
børnehave, får betydning for skolen? Det gør det
ikke.

Der var ingen fremmødte elevrådsrepræsentanter.
Søren gennemgik den reviderede timefordelingsplan.

Godkendelse af endelig timefordelingsplan (bilag følger)
Drøftelse af princip for kontakt- Der er et overlap med princippet for skolehjemsamarbejdet. Princippet ”stemmes af ” med det andet princip
forældre (bilag)
og behandles på næste møde.
Det skal undersøges om klassemapper skal gøres elektronisk på forældreintra
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6.

Evt.
Referat fra Fælles skolebestyrelsesmøde i Randers

Kenneth og Inge har været til fælles netværksbestyrelsesmøde for alle skolebestyrelser. Det er en uformel
samling, som har fokus på at etablere et samarbejde
mellem skolebestyrelser.
Skolechef Henrik Johansen deltog og orienterede om de
tre fokusområder; fravær, trivsel og fravær.
Øvrig orienteringer og drøftelser:
 Trivselsundersøgelsen for eleverne
 Sygefraværet blandt lærerne er faldet meget
 Brugen af vikarer, det bliver løst meget forskelligt
 Forældredisciplin
Skoledirektøren og formand for børn- og skoleudvalget
fortalte, at læreruddannelsen kommer til Randers.
Kenneth og Inge forlod mødet med en god fornemmelse
af, at Blicherskolen er en god skole, hvor der er et godt
samarbejde med ledelsen.
Mobilfri skolen fungerer godt. Det giver en anden kultur.
Lidt snak om BOYD princippet. Det er ikke fast princip.
Der er problemer med skolemaden fra Brugsen. Dette er
en sag mellem forældre og Brugsen. Men kontoret er
behjælpelig.
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