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Skolebestyrelsen på Blovstrød skole udsender hvert år en årsberetning, som kort
beskriver de væsentligste sager og temaer som skolebestyrelsen har behandlet i årets
løb.
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Valg til skolebestyrelsen
I 2006 havde vi valg til skolebestyrelsen. I slutningen af januar afholdt vi valgmøde. Som på mange andre
skoler var der et meget beskedent fremmøde, og vi måtte efterfølgende efterlyse nogle, som gerne ville
stille op som suppleanter til skolebestyrelsen. Dette gav pote, og det endte med, at mange gerne ville
deltage i skolebestyrelsens arbejde, og vi måtte mødes for i enighed at finde ud af, hvem der gerne ville
være medlemmer, og hvem der ville være suppleanter.
I starten af april konstituerede vi os så, og alle trak forventningsfulde i arbejdstøjet og glædede sig til at
komme i gang med arbejdet i bestyrelsen.

Grunduddannelse af nyvalgte skolebestyrelser
Allerød Kommune havde i samarbejde med Kommunernes Landsorganisation (KL) arrangeret et seminar i
augst for de nyvalgte skolebestyrelser i alle kommunenens grundskoler.
Det var en veltilrettelagt dag, som orienterede om skolebestyrelsens rettigheder, pligter og muligheder,
samt placerede skolebestyrelsen i forhold til det politiske hierarki.
Der var indslag fra såvel kommunal bestyrelsen som fra KL.
Det kommunalpolitiske liv var repræsenteret af Nikolaj Bührmann, fra samordningeudvalget for børn, unge
og idræt.
KL fortalte bl.a. om de mange nye love som folketinget netop havde vedtaget før sommerferien. Mange
spændende ting, som vi kommer til at beskæftige os med i denne periode. Vi hørte også kort om de nye
nationale tests, hvoraf to starter allerede i foråret 2007, bl.a test af 6-klasse i matematik.
Arrangementer havde flere indlagte opgaver, hvor repræsentanterne fra de respektive skolebestyrelserne
skulle samarbejde om forskellige relevante opgaver. En god måde at lære hinanden at kende på, samt at
nærme sig de emner, som skolebestyrelsen arbejder med.
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Vi skulle fx finde frem til ”Vores skolebestyrelses bedste tiltag før og nu” samt hvilke ”udfordringer, der
trænger mest til at blive taget fat på”.
Dagen var en god kick-starter. Vi gik fra arrangementet fulde at engagement og med gode idéer og
inspiration til det fremtidige arbejde.

Kontaktforældremøde
Kontaktforældremødet blev afholdt torsdag den 23. november 2006 som en temaaften med John Halse.
Aftenen var et åbent tilbud for alle, og der mødte ca. 40 forældre, lærere og SFO personale. Emnet var
samarbejdet om børns udvikling og trivsel.
Efterfølgende har skolebestyrelsen evalueret temaaftenen i forhold til, at den afløste et af de traditionelle
kontaktforældremøder. Vi vil gerne prøve en temaaften igen og også prøve med forskellige tiltag for at få
lidt flere til at møde op.

Undervisningsdifferentiering
Skolebestyrelsen har i undervisningsåret 06/07 haft fokus på begrebet undervisningsdifferentiering.
Medlemmerne har debatteret de holdninger, som de anser for væsentlige for definitionen af begrebet.
Denne debat har udmøntet sig i udarbejdelsen af en folder, som skal medvirke til at skabe fælles forståelse
for og integrering af undervisningsdifferentiering på Blovstrød Skole.
Folderen blev lagt på skolens intranet i februar måned og er tiltænkt som idekatalog både internt og
eksternt.

Sund mad i skolen

I 2006 har vi sat fokus på sund mad i skolen. Vi nedsatte et udvalg som skulle kigge på mulighederne for at
tilbyde eleverne varm ret/lun ret, som supplement til de muligheder, der er for at købe en frokost i Bixen.
De frokostmuligheder, der er på skolen, er Bixens udvalg af fortrinsvis boller/brød m/pålæg, grønt og frugt
og pizza fra det lokale pizzeria.
Køkkenet i Bixen er desværre ikke godkendt til at lave varm mad til salg til eleverne. Så der er ikke engang
mulighed for at koge noget pasta og sælge en pastasalat.
Vi blev enige om at forsøge at finde en mulighed for at supplere med et tilbud om varm/lun mad udefra.
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Efter sondering på nettet og kontakt til andre skoler, som har prøvet lignende ordninger, faldt valget på
firmaet Karmacatering fra Birkerød. Vi tog kontakt til firmaet og fik en prøvesmagning på en frokost, der er
et sundt alternativ til de pizzastykker, som mange elever spiser meget af.
Ordningen starter op i januar 2007.
På længere sigt vil vi selvfølgelig gerne arbejde videre med temaet sund mad og håber på, at det engang ud
i fremtiden kan lade sig gøre, at vi får vores egen kantine på Blovstrød Skole.

IT-strategi
Blovstrød Skole begynde i 2006 på en revision af IT-strategien med henblik på at få lavet en samlet IThandlingsplan.
Den gamle IT-stategi er blevet til i et uformelt samarbejde mellem Allerød Kommune, skolerne i Allerød
Kommune og PKF Consulting som er det firma, som står for driften af skolernes IT-systemer. Den gamle
stategi kan kort beskrives som "Vi skal have IT" og der har været fokus på at udbygge maskinparken.
Status pr. 1. februar 2007 er den at skolen råder over 73 computere til undervisningsbrug. 44 af maskinerne
er 4-5 år gamle, mens 29 er yndre end 4 år. Alle stationære maskiner er tilkoblet skolens lokalnet og
internettet via kabler.
Det vil også i fremtiden være en høj prioritet at udbygge maskinparken og der vil være behov for en
løbende udskiftning af PC'er.
Endvidere er der en række områder som der skal tages stilling til:
-

Skal vi fortsat have kabler eller skal vi opbygge et trådløst netværk.
Skal vi have stationære PC'er, tynde klienter eller skal vi satse på bærbare computere.
Licens-problematikker.
IT-etikken, problemer omkring god adfærd på nettet.
Sikkerhed.

Da vi fortsat ønsker at have et kommunalt samarbejde har vi taget fat i kommunen for at høre om
mulighederne for at påvirke retningslinierne for IT på skolerne i kommunen.
Konkret ville vi gerne høre om mulighederne for at lave forsøg med et trådløst netværk. Der kom en positiv
tilbagemelding om at de gerne ville medvirke i et konstruktivt samarbejde. De gjorde opmærksom på at der
er en del tekniske og sikkerhedsmæssige problemer, men at problematikken omkring etablering af trådløse
netværk havde en høj prioritet hos dem.
I 2006 har alle lærer på Blovstrød skole haft adgang til intranette og året er brugt som forberedelse til også
at kunne åbne skolens intranet for elever og forældre. I januar 2007 er det så blevet åbnet og der er sendt
breve til alle forældre med log-in informationer og skolens regler for brugen af intranettet. Skolens intranet
kan findes på adressen:

Årsberetning for Skolebestyrelsen 2006
http://www.skolenet.blovstroedskole.dk.

Eleverne.
I foråret 2006 iværksatte eleverne (skolens undervisningsmiljøudvalg) en undervisningsmiljøundersøgelse på 4. – 9. klassetrin. Undersøgelse kan læses i sin helhed på skolens hjemmeside:
www.blovstroedskole.dk.
Undersøgelsen viser, at der er meget stor utilfredshed med toiletforholdene på skolen. Det drejer
sig både om toiletterne ude og inde. De fysiske forhold på skolen i øvrigt (faglokaler, borde, stole,
udsmykning og udearealer) er i orden. Dog er indeklimaet (lys og luft) ikke helt i orden for de
ældste elever, og elevernes egen oprydning i klasserne er heller ikke god nok. Undersøgelsen viser
desuden at eleverne trives, har det godt med både klassekammeraterne og med lærerne, har det
godt i frikvartererne og omgangstonen på skolen er i orden. Eleverne på 4. og 5. klassetrin synes
dog ikke, at det er så rart at skulle forbi på den gang, hvor de ældste elever bor. Ang. "Bixen" er
eleverne tilfredse, dog synes priserne lidt høje og kø-kulturen er ikke i orden.
Tiltag i forbindelse med ovenstående:
Toiletforhold:

Skolen udbedre forholdene i 2007.
I samarbejde med sundhedsplejen planlægges "toiletkampagne" for de
yngste elever.
Der overvejes en ekstra rengøring

Lys og luft i blok 5:

En undersøgelse af luftforholdene i blok 5 er iværksat.

Oprydning i klasserne:

Løbende kampagner for oprydning.

Der er foretaget ændring af klassernes placering på gangene.
Elevrådet har arbejdet med:
Regler for brugen af computere ved biblioteket (de er forbeholdt skolearbejde) og på gang 3.
En forsøgsordning hvor eleverne på mellemtrinnet, kan benytte den store gymnastiksal i 12
pausen. En lærer åbner og lukker samt holder opsyn. /. Klassetrin vil også gerne være med i denne
ordning.
Brugt megen tid på at tale om toiletter, som vi nu har fået lovning på vil blive renoverede.

