Skolebestyrelsesmøde på Blicherskolen
Dato:
Sted:
Tilstede:

21. november 2018
Personalerum
Kenneth Rosenkilde Vindum,
formand
Inge Qvortrup
Betina Schneider Lindegren
Dorte Damgaard

Afbud:
Fraværende:

Medarbejderrepræsentanter
Bianca Edelgaard Børgesen (Bi)
Jette Klitgaard Mølbæk (JM)
Ledelsesrepræsentanter
Grethe Mortensen (GM)
Søren Rasmussen (SR)
Majken Blendstrup (MB)

Elevrådsrepræsentanter
Cecilie Vestergaard Andersen
Eddie Skovbo
Peter Vejlgaard, Dorthe Knudsen, Susie Søndergaard, Majken Blendstrup

Dagsorden:
1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Principper for forældrebetaling (bilag)

4.
5.

Principper for åben skole (bilag)
Orientering om budget

6.

Nyt fra
 Skolen

Godkendt
Godkendt
Princippet blev gennemgået. Lovhenvisningen ændres til folkeskolelovens paragraf 16 og 50.
Ellers godkendt.
Princippet blev gennemgået og godkendt.
Der forventes et lavere underskud end
først antaget. Dette skyldes bl.a. en faldende udgift til vikarer samt refusionsindtægter.
Jesper Rasmussen, pædagog i skole og
SFO er fratrådt og stillingen bliver ikke
genopslået.
Skolen
Kenneth Rosenkilde Vindum orienterede
om det nystartede Skoleråd, hvor alle skolebestyrelser i kommune har udpeget et
medlem, ligesom der er udpeget repræsentanter fra de faglige organisationer
samt børn og skoleudvalget. Skolerådet
skal indtil videre mødes 4 gange om året.
Grethe Mortensen orienterede om brugertilfredshedsundersøgelsen og hvilke tiltag der gøres for at få en høj stemmeprocent.
Bianca Edelgaard Børgensen går på barselsorlov umiddelbart efter jul.
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Det er netop blevet offentliggjort, at Blicherskolen, havde det højeste karaktergennemsnit ved sommerens afgangsprøver, i Randers Kommune. Resultatet ligger
over landsgennemsnittet, hvilket er rigtigt
flot.
Der har netop været afholdt ”Åben hus”
arrangement for kommende forældre til
børnehaveklasserne.
Forslag til uddannelses politik for kommunen kommer i høring i slutningen af december.




7.

Elevrådet

SFO

Eventuelt

Elevrådet orienterede om deres første
elevrådsmøde.
Elevrådet vil bl.a. arbejde for et større fællesskab mellem klasserne.
Der er skolefest i afd. 3 d. 29. november
2018.
8.klasserne er i praktik, det er en god oplevelse.
SFO:
Pædagog Jesper Rasmusen er fratrådt.
Ungdomsklubbens lokaler anvendes til de
største elever 2 eftermiddage om ugen.
Drøftelse af en udsendt ”opfordring til
skolestrejke” til skolebestyrelsesmedlemmerne. Dette på baggrund af en aktion i
Sverige.
Computere til overbygningen.
På et forældremøde er der blevet spurgt
ind til fordelingen af computere i afdeling
3. Søren Rasmussen redegjorde for hvor
mange elev pc’ere skolen råder over og
hvordan de er fordelt. I øjeblikket er der
desværre ingen mulighed for at anskaffe
flere.

Blicherskolen, Haldvej 6, 8981 Spentrup
Side 2

