Skolebestyrelsens årsberetning 2017/2018
At vi har en god skole i Blicherskolen vidste vi godt i skolebestyrelsen. For at det kan lade sig gøre, skal mange
faktorer falde på plads. Dels kræver det en kultur blandt elever, lærer og ledelse, som støtter op om hinanden
og de gode læringsfællesskaber. Dels kræver det, at vi som forældre bakker op om vores børns daglige
skolegang og sender dem afsted mod Blicherskolen om morgenen, og ikke vælger andre alternativer. I den tid
vi lever i, findes der mange andre bud end den distriktsskole, vi er tilknyttet, og i Randers Kommune er der
tradition for, at mange vælger noget andet end deres egen distriktsskole. Sådan er det ikke på Blicherskolen,
hvor vi har en af kommunens højeste procentvise tilvalg af vores skole. Det kunne ikke lade sig gøre, hvis ikke I
som forældre var enige med os i skolebestyrelsen om, at Blicherskolen er det bedste valg for vores børn. Den
store tilslutning tør jeg godt sige varmer hos både lærere og ledelse. Tak for det.
Kreativ skole
Jeg er sikker på, at mange allerede har set de flotte kunstværker vores elever igennem tiden har lavet sammen
med deres lærere i skolen. Blicherskolens gange er blevet pyntet, og I har med stor sandsynlighed også fået
meget af det med hjem. Det er en fornøjelse at se, at denne kreativitet tænkes ind i både undervisning og
tilbud til vores elever. Det er med til at udvikle og inspirere. Det er den slags initiativer som ligger ud over det
obligatoriske, men som giver vores kommende generation mod og sult på tilværelsen efter folkeskolen.
Vores medievalghold har i det forgangne skoleår lavet en fantastisk video om skolen, som bl.a. blev fremvist til
9. klassernes translokation. Initiativet til det kombineret med den viden og gå-på-mod vores unge mennesker
besidder er fantastisk. For at kunne lave den slags fremover, kræver det imidlertid jeres accept på
hjemmefronten. Jeg ved, at I har fået information fra skolen vedr. samtykke til indsamling af persondata. Hvis I
ikke allerede har gjort det, vil jeg gerne benytte muligheden for at opfordre jer til at klikke ind på siden og tage
stilling.
Blicherskolen har også haft besøg af Flyvestation Ålborg i skoleåret 2017/18. Nogle elever var i praktik i Ålborg
og andre fik en hel dag med missioner og planlægning på Blicherskolen. I en tid hvor praktikpladser ikke
længere er selvfølgelige for vores elever, er det et glimrende initiativ, som er med til at give vores elever et
indblik i noget af den verden, der ligger i forlængelse af folkeskolen.
Ny skolebestyrelse
Hvert 4. år er der valg til ny skolebestyrelse. I 2018 har vi derfor fået nye medlemmer og sagt farvel til andre. På
www.blicherskolen.dk kan I se de nye ansigter, så I ved, hvem I skal tage fat i, hvis I har noget, I vil have bragt
op i skolebestyrelsen. En stor tak til de afgåede medlemmer for den arbejdsindsats, de har lagt igennem deres
tid i skolebestyrelsen.
Året der gik
2017/18 har politisk set været et roligt år. Efter skolereformen i 2014 og Randers Kommunes ændringer i
skolestrukturen i 2015, har der været behov for at finde sig til rette i de nye rammer. Det kan vi efterhånden se
effekten af. Folkeskolerne er nu i fuld gang med at arbejde med værdisæt og principper, som skal støtte op
under de nye rammer.

Skolelederforeningen har taget et initiativ, som de kalder “Vores Folkeskole”. I dette regi har man startet et
ambassadørkorps, som skal italesætte de gode historier i folkeskolen, så flere vælger folkeskolen til. Det
forlyder at de barsler med et nyt spændende møde i januar, hvor alle interesserede er velkomne – mere herom
senere.
I starten af skoleåret inviterede skolebestyrelsen elevrådet på besøg i et skolebestyrelsesmøde. Dette gav os
mulighed for, at høre lidt om skolen fra et elevperspektiv.
Det blev en god aften, hvor vi arbejdede på skolens nye værdigrundlag, som var under udarbejdelse. Det gav
elever og forældrerepræsentanter mulighed for at reflektere sammen, så vi kunne give vores input til den
endelige version.
Det er en fin tradition, som vi vil fortsætte med. Der er ingen tvivl om, at det giver elevrådet en fornemmelse af
at være et vigtigt organ på skolen, når de på denne måde inviteres til at komme i direkte dialog med
skolebestyrelsen.

