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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 2012
Skolebestyrelsen ved Blovstrød Skole
Skolebestyrelsens medlemmer:
Jette Nord Kruse, formand
Leif Reimond Johansen, næstformand (repræsentant i SFO)
Peter Hag Løvstad (repræsentant for gruppeordningerne)
Liselotte Harpøth Dybkjær
Stella Sayk
Henrik Hornbæk Hansen
Trine Sofie Lausten
Søs Wollesen, 1.suppleant (deltager i skolebestyrelsesmøder)
Julius Graungaard Johansen, elevrepræsentant
Kasper Stamp Nordahl Møller, elevrepræsentant
Martin Nielsen, lærerrepræsentant
Niels Lysholm, lærerrepræsentant
Kirsten Sønderbye Andersen, ledelsesrepræsentant
Eivind Kirchheiner, ledelsesrepræsentant

Arbejdsområder
I 2012 har skolebestyrelsen beskæftiget sig med mange forskellige emner:
• Revision af skolens værdigrundlag.
• Udarbejdelse af høringsforslag til byrådet.
• Udarbejdelse af forslag til politikerne i Allerød Kommune om at øge timetallet
i kristendomskundskab i udskolingsklasserne.
• Revision af nogle af skolens principper.
• Udarbejdelse af en trafikpolitik for Blovstrød Skole.
• Vedtaget at arbejde med inklusion.
• Godkendt forslag til læreplaner for Oasen.

God læselyst.
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Værdigrundlag for Blovstrød Skole
I 2011 og 2012 har Blovstrød Skole igennem en længere proces beskæftiget sig med
værdier, og der er nu udarbejdet et nyt værdigrundlag.
1. del af processen: Her diskuterede forældre, elever og medarbejdere, i hver deres
grupper, værdier.
2. del af processen: En arbejdsgruppe bestående af ledelsen, to lærere og to fra
bestyrelsen kom, på baggrund af de mange input, frem til følgende væsentlige og
centrale værdier: Tillid, Trivsel, Fællesskab og Faglighed.
3. del: Værdigrundlaget blev endeligt vedtaget i skolebestyrelsen i efteråret 2012.
Værdigrundlaget kendetegner den måde der arbejdes på, på Blovstrød Skole.
(Værdigrundlaget findes på skolens hjemmeside Skoleporten).

Høringssvar vedrørende kommunens budget 2013-2017
Byrådet havde udsendt et materiale til høring med mange nye forslag. Denne gang
var der for første gang i mange år ikke tale om besparelser, men derimod mange
spændende, nye forslag til nye tiltag på skoleområdet. Der blev bl.a. afsat penge,
gennem de næste 3 år, til udbygning af it på skolerne.
Som grundlag for at beslutte nye tiltag, blev det vedtaget, at der skal gennemføres
analyser af hvorledes samordnet indskoling, tolærerordning og tidlig sprogstart
(engelsk fra 1. klasse) kan gennemføres. Analysen skal behandles i foråret 2013, med
henblik på en drøftelse af, hvorvidt projektet kan iværksættes fra august 2013.
I skrivende stund (februar 2013) vil der formentlig snart ligge mere faste rammer ift.
regerings udspil om ”Ny nordisk skole”, som blev lanceret i efteråret 2012, og den
kan blive styrende for den fremtidige folkeskole.
Kristendomskundskab
Vi har på Blovstrød skole i længere tid ønsket at opkvalificere undervisningen i
kristendomskundskab ved at øge timetallet, da der pt. ikke undervises i faget på 8.
klassetrin. Derfor har vi skrevet et brev til skoleudvalget med et ønske om, at man
også får undervisningstid til kristendom på 8. klassetrin. Som situationen er nu, går
nogle elever til konfirmationsforberedelse på 8. klassetrin, men her undervises der
ikke efter skolernes undervisningsplan, og det betyder, at det er svært at nå det
centralt fastlagte undervisningsindhold.
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Vi har i skrivende stund ikke fået noget svar fra skoleudvalget, men håber, at de
tager det med i deres fremtidige overvejelser vedr. skolerne i Allerød kommune.

Principper
Vi har revideret: ”Principper for lejrskoler og forældrearrangerede hytteture” i
forhold til den aktuelle virkelighed:
• Lejrskoler findes på 5. (4 dage) og 8. klassetrin (5 dage).
• Evt. hytteture er forældrearrangerede.
Herudover har vi revideret skolens ordensregler.
Trafikpolitik
Et udvalg under skolebestyrelsen udarbejdede et forslag til en trafikpolitik. I
forbindelse med arbejdet, mødtes skolens ledelse med politiet og repræsentanter
for Allerød kommune m.h.p. at gennemgå trafikale udfordringer og evt. få optimeret
afvikling af trafikken på udsatte steder på og omkring skolens område.
(Trafikpolitikken findes på skolens hjemmeside Skoleporten). I uge 10 (2013) vil der
blive sat fokus på trafikpolitikken ved uddeling af flyers til forældrene på udvalgte
morgener, hvor trafikproblemerne typisk er størst. Herudover er der indkøbt 25
cykelhjelme til udlån, da det i forbindelse med politikken bl.a. er besluttet, at det
skal være obligatorisk for lærere og elever på alle klassetrin at bære cykelhjelm på
ture og ekskursioner på cykel, som foregår i skoletiden.

Inklusion
Skolebestyrelsen har diskuteret, hvordan der, i forældregruppen, skulle sættes fokus
på inklusion. Det blev besluttet, som udgangspunkt, at diskutere begrebet med
kontaktforældrene på kontaktforældremødet og få deres tanker og input både
positive, negative og spørgende. Udsagnene fra dette møde, samt skolens
inklusionsstrategi blev herefter sendt til psykolog Jørn Nielsen, som kommer til
Blovstrød skole d.11. marts 2013 for at holde oplæg om inklusion: Vores fælles
anliggende.
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PS Det viste sig desværre, at mødet d. 11/3 måtte aflyses pga. sygdom. Bestyrelsen
planlægger en ny temaaften i efteråret 2013.

Læreplaner for Oasen
SFO Oasen påbegyndte arbejdet med læreplaner i april måned 2010. Det er
besluttet i Allerød kommune, at alle SFO-er skal udarbejde læreplaner for 6 områder
– 2 pr. år:
Barnets alsidige personlige udvikling – personlige kompetencer (2012)
Sprog (2012)
Sociale kompetencer (2011)
Krop og bevægelse (2011)
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier
I 2012 har SFO arbejdet med de 2 første områder: ” Barnets alsidige personlige
udvikling – personlige kompetencer” og ”Sprog”. Begge læreplaner er blevet
godkendt i skolebestyrelsen (findes på skolens hjemmeside Skoleporten).

Skolebestyrelsen marts 2013.
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