Årsberetning for
Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen på Blovstrød Skole udsender hvert år en årsberetning,
som kort beskriver de væsentligste sager og temaer fra året der gik.
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Indledning
2009 stod igen i skyggen af markante besparelser udmeldt fra kommunen. Dette har sat
sit præg på en del af årets arbejde med flere høringssvar og dialogmøder med udvalg og
konsulenter fra kommunens forvaltning. Det står meget klart, at især specialområdet må
stå for sparekniven.
Som man vil kunne læse i det følgende er det ikke alle ændringer, der
direkte begrundes med besparelser. Det bliver et tab og en stor ændring for skolen, at Esporet udfases over de næste par år.
Den nuværende bestyrelse skal fornyes i 2010, idet der er valg til
skolebestyrelsen. Derfor takker bestyrelsen i denne konstellation af. Godt halvdelen af
bestyrelsens nuværende medlemmer har tilkendegivet interesse for at genopstille, og
det efterlader derfor plads til nye ansigter. Det bliver et spændende forår.

God læselyst.

Besparelser
I bestyrelsen er det efterhånden en fast tradition, at vi bruger rigtig megen tid på at
drøfte de nedskæringer, som kommunen hvert år bebuder. I år lavede vi et langt
høringssvar til det budgetudkast, som kommunen udgav i august måned.
I budgettet for 2010 vil kommunen reducere skolens budget med 2 %. På
Blovstrød Skole svarer det til 654.954 kr. Foruden denne besparelse skal der også spares
på følgende områder:
•

Svømmeundervisningen er blevet reduceret, så der fremover kun vil være
svømmeundervisning på en årgang.

•

Der er lavet en ny ordning ”Allerød Service”, som fremover ansætter
pedellerne/servicemedarbejderne på skolen. Fremover skal man søge ”Allerød
Service”, når der er indendørs og udendørs vedligeholdelsesarbejder, der skal
laves.
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•

Der er iværksat et analysearbejde vedr. strukturelle ændringer på skoleområdet.
Tanken er, at man vil sammenlægge skole-distrikterne i midtbyen
(Lillerød/Skovvang og Ravnsholt/Engholm), så man kan oprette færre klasser pr.
årgang, da man så kan justere, hvor eleverne skal gå i skole. Der er nedsat en
analyse- gruppe, som sammen med Niras-konsulenterne skal lave analyserne.
Disse analyser vil blive fremlagt i april måned.

•

Der skal også laves analyser af specialundervisningsområdet, så man gennem en
styrkelse af normalområdet kan reducere udgifterne til specialundervisning.
Disse analyser vil også blive fremlagt, når de er færdige.

•

Mini-SFO er obligatorisk fra 2010. På Blovstrød Skole skal de nye mini-SFO børn
være i Guldminens lokaler. Guldminen flytter ind i et lokale, som ligger på 1. sal.

Det er bekymrende, at Allerød kommune år efter år skal skære i budgetterne. Det er
kedeligt, at virksomhederne i Allerød kommune ikke snart kan få lov til at bruge energi
og tid på de ting, som de er her for, men i stedet år efter år skal forholde sig til de mange
besparelser og nedskæringer. Til trods for disse besparelser er vi dog sikre på, at
Blovstrød Skole stadig vil være en god skole og et godt læringssted.

Høringssvar vedrørende organisering af specialklasserækken
Skolebestyrelserne ved Blovstrød Skole og Skovvangsskolen modtog 26. november 2009
forslag til ændring af organiseringen af specialklasser fra forvaltningen i Allerød
Kommune.
Forslaget gik ud på at ændre specialklassesamarbejdet mellem Furesø og
Allerød Kommune, således at én skole i hver kommune tager sig af børn med generelle
indlæringsvanskeligheder. Forslaget lagde op til:
•

at specialklasser med generelle indlæringsvanskeligheder fra børnehaveklasse
til og med 6. klasse primært klasseplaceres på én skole i Furesø Kommune.

•

at specialklasser med generelle indlæringsvanskeligheder fra 7. klasse til 9./10.
klasse primært klasseplaceres på én skole i Allerød Kommune
(Skovvangskolen).

3

Ved at koncentrere specialklasserne på én skole i hver kommune var målet blandt andet
fra forvaltningens side, at skabe rummelige og inkluderende miljøer præget at
faglighed, accept og godt arbejdsklima med fokus på trivsel, muligheder og
bæredygtige fællesskaber.
Skolebestyrelsen på Blovstrød Skole modsatte sig delvist forslaget i sit
høringssvar 9. december, da skolen fremsatte ønske om at fortsætte den nuværende
ordning med at modtage specialklasser fra børnehaveklasse til 6. klasse for at bibeholde
det bæredygtige fællesskab og den gode medarbejderekspertise, som er oparbejdet
gennem 10 år på skolen, til gavn både for specialklasserne, men også for de øvrige
klasser på skolen. Herudover ønskede skolebestyrelsen at forsætte aftalen omkring SFO
Guldminen, som udgør et velfungerende fritidstilbud for specialklasseeleverne samt er
en del af Blovstrød Skoles øvrige SFO – Oasen.
Høringssvaret støttede forslaget om fremover at placere
udskolingseleverne på Skovvangskolen, da Skovvangskolen hidtil har huset de ældste
elever og derfor har erfaringen og ekspertisen med disse elever.
Skolebestyrelsen foreslog forvaltningen at overveje en opdeling af de p.t.
39 elever fra Allerød Kommune i 3 klasser – en indskolingsklasse, en klasse på
mellemtrinet og en udskolingsklasse, hvor Blovstrød Skole fik indskolingsklassen og
mellemtrinet, mens Skovvangskolen fik udskolingsklasserne. Furesø Kommune kunne
lave en tilsvarende opdeling og der kunne som hidtil stadig være et godt samarbejde
mellem de to kommuner.
Umiddelbart inden juleferien besluttede byrådet i Allerød Kommune
desværre (med 13 stemmer for, 7 imod og 1 blank) at vedtage den nye organisering.
Beslutningen betyder, at Blovstrød Skole ikke fremover vil modtage nye specialklasser,
men at de nuværende specialklasser (5/6E og 2/3E) fortsætter, indtil de overføres til
Skovvangskolen i Allerød på 7/8. skoletrin. SFO Guldminen fortsætter 1- 1½ år indtil
specialklassebørnene er udsluset til andre tilbud.
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Høringssvar vedrørende ændring i skoleledelsen
Samordningsudvalget for børn, unge og idræt besluttede at sende et forslag til høring i
skolebestyrelserne om fremover at lade SFO-lederen indgå i skolernes ledelsesteam.
Forslaget opstod på baggrund af et ønske om: ”at udbygge og styrke samarbejdet
mellem skole og SFO med henblik på at fremme den gensidige forståelse for hinandens
kompetencer”. Ændringen indtrådte pr. 1. august 2009.

Skolebestyrelsens udarbejdede høringssvar præciserede, at det allerede etablerede
samarbejde mellem skole og SFO fortsætter, samt at vi forudsætter, at der ikke er
ændringer i ledelseskompetencerne i forhold til personalegrupperne.

Høringssvar vedrørende integrationspolitik
Allerød Kommune sendte et udkast til en integrationspolitik til høring hos bestyrelsen. I
oplægget bad udvalget for kultur, beskæftigelse og erhverv om uddybende ideer,
kommentarer og input. Bestyrelsen foreslog følgende:
•

Oprette modtageklasser i samarbejde med øvrige kommuner.

•

Obligatorisk møde for nytilkomne familier om fritidstilbud og muligheder for
evt. ”fripladser” i fritidstilbuddene.

Kommunens arbejde med integrationspolitikken er ikke tilendebragt endnu, jf. referat af
møde 41, 26.1.2009
(http://alleroedkommune.dk/Det_politiske_liv/Politiske_udvalg/Gl_udvalg/Udvalget_fo
r_Kultur_Beskaeftigelse_og_Erhverv/41.aspx#section3)

Skateboardrampen
Igennem de sidste mange år har bestyrelsen brugt megen tid på skaterbanen.
I december 2008 fik vi bevilget 94.459 kr. af folkeoplysningsforbundet og det betød at
den gamle, voldsomt nedslidte rampe kunne tages ned men forventning om opbyggelse
af et nyt område med flere funktioner end det gamle.

5

Vi har snakket med eleverne om deres ønsker for området, og da skolen også kunne
afsætte penge til området, blev det besluttet, at følgende 3 ting skulle udføres:
•

Asfaltering af området. Der er nu et godt skaterunderlag.

•

Opsættelse af en multibane. Den bliver flittigt brugt.

•

Opsættelse af skaterudstyr, som man skater på i stedet for rampen. Der er
mulighed for at opsætte mere udstyr i de kommende år.

Skolebestyrelsen er glad for, at vi er tæt på komplet gennemførsel dette projekt, så børn
og unge har et godt sted at udfolde sig efter skoletid.

Temaaften med Lars Bom
Der var sat alle sejl til denne skønne forårsaften, tirsdag d. 12.05.09, hvor Blovstrød
Skole kunne præsentere Hr. Lars Bom som foredragsholder under temaet: ”Hvordan
bekæmper man mobning”.
Skuespilleren Lars Bom får børn og unge til at lytte, når han fortæller sine egne
oplevelser om at blive mobbet.
"De havde besluttet sig for, at jeg skulle ned med nakken. En morgen ventede de på mig
100 meter fra mit hus. Der startede angrebet. De råbte ind i hovedet på mig og puffede
mig ned i asfalten. Da jeg kom hjem, kunne min far og mor ikke forstå, at min jakke var
svinet til, men jeg fortalte ikke noget. Jeg troede, det ville blive værre, hvis jeg fortalte
det til de voksne".
Lars Bom, der er kendt fra tv-serier som ”Rejseholdet” og ”Strisser fra Samsø”
vedkender sig gerne at have ”været inde i” DR tv´s store gule og til tider irriterende
Bamse: "Bamse kan være urimeligt dum og opføre sig tarveligt, men det er ikke det
samme som at mobbe. Man er nødt til at kende forskellen. Mobning er ikke bare
drillerier. Det er overgreb. Mobberne får én til at føle skyld, man mister troen på sig selv
og bliver lettere at nedbryde. De tre drenge fra min klasse, som mobbede mig, var nogle
jeg så op til. De var seje og stærke, og jeg ville gerne være venner med dem". Lars Bom
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kalder det en slags selvbeskyttelse, der gjorde, at han knyttede sig til de tre drenge, der
mobbede ham, efter at overgrebene var overstået.
"Jeg var ikke selv med til at mobbe, men jeg var vidne til, at de mobbede andre børn. For
eksempel var der en dreng, der havde et sår på næsen. Hver gang såret var ved at hele,
gik de hen til ham og kradsede hul i det".
Lars Bom flyttede skole til et sted, hvor han fik nogle gode år, men de dramatiske
oplevelser som offer for mobning, satte sig alligevel spor: "Jeg blev alvorlig og
indadvendt og ville gøre alting perfekt. Men som skuespiller er noget af det vigtigste at
lære af sine fejl. Det har jeg bragt videre til resten af livet. Det man gør forkert, må
vendes til noget konstruktivt".
Det var en dejlig aften med mange positive tilbagemeldinger. Arrangementet var i den
dyre ende, og bestyrelsen har drøftet muligheden for at arrangere lignende i samarbejde
med andre institutioner eller måske kun laves hvert andet år.

Kontaktforældremøde
Skolebestyrelsen har i 2009 afholdt to møder for kontaktforældrene. En temaaften i
foråret med foredrag af Lars Bom åbent for alle interesserede forældre og eleverne i
udskolingen, og et traditionelt kontaktforældremøde i efteråret 23. november 2009, hvor
skolebestyrelsen orienterede om bestyrelsens igangværende opgaver, og bestyrelsen fik
tilbagemelding og input fra kontaktforældrene.

Ved mødet blev kontaktforældrene bl.a. orienteret om skolebestyrelsesvalget i foråret
2010. Desuden blev der tid til en rundvisning til skolens bibliotek, og en lærer
demonstrerede, hvordan skolens første interaktive whiteboard fungerer i
klasseundervisningen i 4.b.
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Bestyrelsen er glad for de mange gode input og positive tilbagemeldinger, vi får fra
kontaktforældrene.
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