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Skolebestyrelsen på Blovstrød Skole udsender hvert år en årsberetning,
der kort beskriver de væsentligste sager og temaer fra året der gik.

Årsberetning 2010
Skolebestyrelsen ved Blovstrød Skole
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Skolebestyrelsens medlemmer:
Jette Nord Kruse, formand
Bo Thorenfeldt Poulsen, næstformand
Mia Finnemann Schultz
Liselotte Dybkjær
Leif Johansen
Charlotte van Soest, repræsentant for specialklasserne
Annegrethe S. Thomsen
Martin Elkjær Printz, 1.suppleant (deltager i skolebestyrelsesmøder)
Victor Dylander, elevrepræsentant
Emilie Bendsen, elevrepræsentant
Gert Pedersen, lærerrepræsentant
Jan Skotte Larsen, lærerrepræsentant
Lea von Sperling, suppleant
Kitt Svane Bjerregård, suppleant
Allan Jensen, suppleant
Stella Sayk, suppleant
Claus Fagerlund Carlsson, suppleant for Charlotte van Soest
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Indledning
2010 var valgår og dermed skiftedag for skolebestyrelsen.
Ikke så snart var den nye bestyrelse trådt til, før Allerød kommune raslede første gang med
sparekniven og varslede besparelser i indeværende år ud fra devisen; ”Hvad der kan vente
skal vente.”
Set i bakspejlet var det en god start for de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer – så kom de i
gang.
Besparelser eller tilpasninger om man vil, har også i år sat sit præg på en del af arbejdet
med flere høringssvar og dialogmøder med udvalg og konsulenter fra kommunens
forvaltning.
Resultatet af besparelserne fik heldigvis ikke afgørende betydning for skolens virke.
Livremmen skal strammes ind her og der, men skolens eksistensgrundlag er ikke truet.
Indførelsen af en ”Læsepolitik” i Allerød Kommune har naturligvis medført overvejelser og
affødt en ”Læsepolitik” for skolen. Endvidere har startskuddet til de pædagogiske
udviklingsarbejder omkring principper, politikker og værdier lydt.

God læselyst.
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Valg til skolebestyrelsen 2010
Den 1. august 2009 trådte lov om ændring af lov om folkeskolen (lov nr. 534 af 12. juni
2009) i kraft. Loven indebærer blandt andet, at skolebestyrelsernes
forældrerepræsentanter fra og med 2010 begynder deres fireårige valgperiode den 1.
august og ikke den 1. april som hidtil.

Ændringen af starttidspunktet får betydning for terminerne for gennemførelsen af de
kommende valghandlinger. Som opfølgning på loven vil der ske en ajourføring af
regelsættet om valg til og medlemskab af skolebestyrelserne i
skolebestyrelsesbekendtgørelsen. De nuværende forældrerepræsentanters valgperiode
forlænges fra den 31. marts til den 31. juli 2010.
Kommunalbestyrelsen får med loven adgang til frit at godkende ordninger med forskudte
valg.
Loven giver i øvrigt forældrene til børn i specialklasser ret til repræsentation i
skolebestyrelsen, når der på skolen er specialklasser på mindst tre klassetrin. Der vil
endvidere blive indført mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at opstilling af
kandidater skal eller kan besluttes på forældremøder i den enkelte klasse.
Næstformanden i den tidligere skolebestyrelse skriver nedenstående referat af valgmøde
den 8. april.
Der kom desværre ikke mange forældre til valgmødet d. 8. april, men på efterfølgende opfordring fra
skolebestyrelsesformanden, kom der flere kandidater til, således at den nye skolebestyrelse er
fuldtallig, og der er desuden flere suppleanter, som kan træde til, hvis en eller flere i løbet af den 4årige periode, skulle træde ud af bestyrelsen.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig uden kampvalg.
13 forældrerepræsentanter deles om opgaven: Bestyrelsens forretningsorden siger, at 1. suppleanten
altid deltager i skolebestyrelsesmøderne, så der sidder 8 i skolebestyrelsen, heraf en repræsentant fra
specialklassesporet, og 5 suppleanter. Det er en dejlig situation at have rigeligt med suppleanter på
spring til at tage over i tilfælde af afbud og udskiftning før den 4 årige periode udløber. De forgangne
4 år har budt på forskellige udfordringer og opgaver. Herom kan man læse i skolebestyrelsens årlige
beretning, som ligger på skolens hjemmeside.
Ved bestyrelsens møder arbejder vi sammen med elevrepræsentanter, lærerrepræsentant, skolens
tillidsrepræsentant og skolens ledelse, der tillige fungerer som bestyrelsens sekretær. Dette
samarbejde har fungeret rigtigt godt, vi har fundet fælles fodslag i de interne arbejdsopgaver, vi har
arbejdet med og mod udfordringer udefra, og vi har haft 4 år med et væld af hyggelige møder. Vi har
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også et rigtigt godt samarbejde med klassernes kontaktforældre gennem to årlige arrangementer.
Den nye bestyrelse glæder sig til de fire kommende år med store og små opgaver på vegne af forældre
til børn på Blovstrød Skole.

Kontaktforældremøde
Skolebestyrelsen gennemførte et kontaktforældremøde den 22. november. Det var et
velbesøgt møde, hvor formanden og skolens ledelse informerede om både de kedelige
besparelser og de mere spændende pædagogiske udviklingsarbejder og initiativer, som
Blovstrød Skole fortsat holder fast i at arbejde med.
Der er bl.a. udarbejdet en læsepolitik, som skal ses i sammenhæng med kommunens
politik. Den findes via nedennævnte link:
http://www.blovstroedskole.skoleintra.dk/Infoweb/Designskabelon8/Rammeside.asp?Actio
n=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=)
Endvidere arbejdes der intensivt med "LP-modellen", som er et redskab, der kan kortlægge
og styrke den pædagogiske indsats if. med læringsmiljøet.
Den nye skolebestyrelse benyttede samtidig lejligheden til at indlede arbejdet med en debat
om skolens værdier. På Blovstrød Skoles hjemmeside ligger der allerede en række værdier,
som bestyrelsen hele tiden er opmærksomme på kan trænge til en opdatering. Med den
nykonstituerede bestyrelse og til dels også de forandringer, som skolen og kommunen skal
navigere i, er det oplagt at tage en tilbundsgående værdidebat.
Efter en rigtig god dialog ved bordene fik kontaktforældrene konstrueret en række ord og
udsagn, som peger på de værdier vi alle gerne ser som kendetegnende for Blovstrød Skole.,
Det er en uvurderlig hjælp for det videre arbejde med formuleringerne i bestyrelsesregi.
For at opnå den fulde accept er det vigtigt for bestyrelsen, at arbejdet forankres over alt i
skolens virke: Det være sig forældrene, lærerne, ledelsen, øvrigt personale og ikke mindst
eleverne. Det forventes, at processen forløber videre gennem 2011. Som inspiration til det
forestående arbejde deltog hovedparten af bestyrelsen i et ”Skolebestyrelseskursus” den 4.
november, hvor Ivar Bak, skolechef i Vejen Kommune og forfatter til bl.a. ”Håndbog for
skolebestyrelsesmedlemmer”, gav en udbytterig indføring i formuleringen af principper og
værdier.

Almindeligvis gennemfører bestyrelsen 2 møder, hvoraf et er et temamøde, men da 2010
var et valgår til bestyrelsen blev forårets møde gennemført som et valgmøde.

Læsepolitik
Allerød Kommune har i 2010 udarbejdet en læsepolitik gældende for alle folkeskoler i
kommunen. Læsepolitikken er udarbejdet af skolernes læsevejledere. På Blovstrød Skole
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har vi udarbejdet vores egen læsepolitik. Det er en handleplan for, hvordan
læseundervisningen på Blovstrød Skole tilrettelægges. Både skolens og kommunens
læsepolitik kan findes på skolens hjemmeside, under afsnittet ”Om skolen”, ”Principper,
politikker, m.m.”

Økonomi/besparelser
Også i 2010 har det været nødvendigt at afsætte megen tid af til drøftelser og
ekstraordinære møder vedr. kommunens økonomi, og de besparelser der som regel
medfølger.
Kommunen valgte at opdele besparelserne i ”her og nu besparelser” for 2010 og senere –
forud for budgetforhandlingerne – i et antal dialogmøder og høringer. Bestyrelsen var godt
repræsenteret og suppleret med skolens ledelse.
Bestyrelsen valgte en aktiv rolle ved at gå konstruktivt ind i samarbejdet omkring
besparelserne.
Der blev udarbejdet bemærkninger til de foreslåede besparelser og et høringssvar på
politikernes vedtagelse af budgettet for 2011-2014.
Herunder er der listet konsekvenserne af de vedtagne besparelser. De træder i kraft fra
skoleåret 2011/2012
• Forflyttelse af specialklasserækken til Skovvangskole
• Forflyttelse af Tokkekøbskolen til Blovstrød Skole
• Nedlæggelse af modtageklassen
•

Svømning reduceret til én årgang

•

Bibliotekets åbningstid bliver reduceret med 5 timer

•

Reduktion af holdtimer i forhold til klassestørrelser

•

Rammebesparelse på 1,5 % på driftsrammen - svarende til 300.000 kr.

•

Antallet af støttetimer reduceres med 15 %.

•

Elevtilskuddet til kantine bortfalder

•

Nedlæggelse af satellitter. Fritidshjemmet ”Klatretræet” flyttes over på skolen

•

10 % reduktion af støttemidlerne til visiterede børn (SFO)

•

Reduktion med en ugentlig åbningstime i SFO.

•

Fællespasning i en SFO i alle ferier

•

Forældrebetalingen i SFO

•

10 ugentlige lærertimer ændres til pædagogtimer på hver skole til specialpædagogisk
arbejde.
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I vores høringssvar skrev bestyrelsen bl.a.: At det er bekymrende, at der år efter år skal skæres i
Allerød kommunes budgetter. I de sidste mange år har der været store besparelsesrunder, hvor
skoleområdet må bidrage med en meget stor procentdel. Det er med beklagelse, 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 at
der i stedet år efter år skal bruges megen tid på at forholde sig til nedskæringer. Vi frygter, at svaret
på yderligere besparelser bliver ”inklusion” uden en gennemtænkt pædagogisk handleplan. Det kan
komme til at udsulte vores børns skolegang og det professionelle miljø.
Vi kan kun opfordre til, at Allerød kommune får styr på økonomien, så der ikke hele tiden skal spares.
Bestyrelsens høringssvar kan tilsendes ved henvendelse til næstformanden eller findes her:
http://www.blovstroedskole.skoleintra.dk/Infoweb/Designskabelon8/Rammeside.asp?Actio
n=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=

Legepatruljen 2010/2011
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