Blåbjergskolen

Blåbjergskolen
Skolebestyrelsen
15. januar 2019 kl.17.00 – 19.00 på Outrup Skole
Deltagere (udsendt til)

Fraværende:
Andre deltagere:
Mødeleder:
Nr.
Dagsorden
1.
Siden sidst.
Informationsbrev udsendes forud for
bestyrelsesmødet. Mulighed for spørgsmål

2.
3.

4.

Nyt fra elevrådet
NN, LK, OU
Hvad skolens elever bør have tilgang til på
skolens computere? Kan man fx slette
muligheden for Ome tv, fortnite o.l.?

Byggeprojekter:
a) Børneby

Dorthe M. Poulsen (formand)
NN, Henrich Pedersen
(næstfomand) OU, Jette
Nygård Andersen (årsrapport)
LK, Hans Henrik Stage OU,
Trine Bonde Eriksen NN, Louise
Christensen OU, Mette S.
Zwinge NN, Rebecca Lyhne
Oster LK, Louise Skødeberg
Nielsen (dagtilbud), Jens
Vognsen, Anna Grethe Fink,
Lene Thorsen, Christina
Graversen, Jette Andersen,
Mette Alsaker, Rikke Jæger
Winther, Pernille Falther Lund,
Lone Vendelbo, Inger Marie
Kristensen,
Dorthe Malling
Referat
Infobrev overvejelser:
Hvornår meldes det ud at
juniorklubben i LK ikke skal
flyttes til Købmandsgården?
Hvornår meldes det ud hvilke
klasser i LK der samlæses?
Udskolingen afholder i
øjeblikket skolevalg
Drøftelse af udfordringer i
forhold til elevernes brug af
skolens computere og
vigtigheden af net-etik. Der
undervises i net-etik i skolen og
der forventes, at forældrene
taler med deres børn om det
hjemme. Vi oplever ikke store
udfordringer med det i skolen.
Grundtegninger for Børnebyen
er på plads, og byggeri forventes

b) Kombi-bibliotek

5.

Evt. opsætning af hjertestarter på NNafdelingen.

at starte omkring påske.
Processen omkring Kombibibliotek er fortsat i
begyndelsen. Vi mangler
brugerinddragelse på
medarbejderside, elevside og
fællesbestyrelse. FB indbydes
ad hoc.
FB ønsker opsætning af
hjertestarter på NNafd.

Hjerteklub Danmark har kontaktet Jens
Thorup. En gratis hjertestarter opsat på
ydersiden af skolen. Alle udgifter betalt i fem
år. Det eneste vi skal betaler er strøm til
varmeskab ca. 150 til 200 kr. per år.
Hjerteklubben søger sponsor, der sættes
skilt op om, hvem der er sponsor. Er det
noget vi vil være med i?

6.
7.

AULA – kort information om den
kommende fælles platform for
kommunikation og information v. IMK
Budget (bilag).
Godkendelse af budgettet.
Vedtagelse af besparelser –
0,5 % på driftsbudgettet.
5% i SFO og klub.

8.

Orientering om Blåbjergskolens
autismeindsats v. IMK/LV

9.

Evt.

10.

Punkter til næste møde.

IMK informerede om AULA
https://aulainfo.dk/
FB beslutter på nuværende
tidspunkt salami-metoden, hvor
besparelsen tages generelt på
alle udgifter.
På længere sigt vil FB se på
konkrete spareforslag som
eksempelvis lejrskole,
kantinedrift, transport eller
lignende.
Blåbjergskolen har samlet fået
midler til kompetenceudvikling
i forhold til elever med autisme.
Det er autismekonsulent Karin
Bakmand som observerer i
klasserne, sparrer med forældre
og personale, og afholder
kursusoplæg for personalet.
OUafd. har fået indrettet et
lokale med maleri på væggen og
farvede vægge som er meget
inspirerende.
Deltagere ved ansættelses
samtaler i uge 4: Trine/Dorthe,
Jette/Louise.
Dorthe har fået en henvendelse
fra Blåvandshuk omkring
skolekørsel.

