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Mette Z. 
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Nr. Dagsorden Referat 

1.   Siden sidst. 
Informationsbrev udsendes ikke forud for 
mødet. Mundtlige informationer. 

RW: 
 Vi er kommet godt i gang 

med skoleåret 
 En god oplevelse at have 

dagtilbudsbørn med 
sammen med eleverne. 

PFL 
 Børnehaven er nu flyttet, 

det har været hårdt, men 
er også blevet rigtig godt. 

 Juniorklubben i NNafd er 
startet op med en vikar. 
Vi arbejder på at løse det. 

MA 
 Vi er også startet godt op 

efter sommerferien. 
 Tagrenovering af klynge 

1 er i gang. Beplantning 
er blevet hevet op, det 
bliver reetableret efter 



renoveringen. 
LV: 

 Ny pedel ansat 
 VI har fået nye elever 

2.  Lene præsenterer sig  Vigtige fokusområder: 
 At være synlig ift. elever, 

forældre og personale på 
alle matrikler. Vil deltage 
på de kommende 
forældremøder. 

 Nysgerrig ift. kulturen på 
Blåbjergskolen 

 At samle ledelsesteamet 
mhb på skoleudvikling af 
Blåbjergskolen. Vigtigt 
med sammenhængskraft 
på alle niveauer. 

3.  Skoleåret 2019/2020 
 FB møder (datoer, tid, sted) 

15.08.19, 19.00-21.00, Børneunivers 
09.09.19, 19.00-21.00, NNafd 
22.10.19, 19.00-21.00, OUafd 
13.11.19, 19.00-21.00, Børneunivers 
12.12.19, 19.00-21.00, OUafd 
13.01.20, 19.00-21.00, NNafd 
25.02.20, 19.00-21.00, Børneunivers 
19.03.20, 19.00-21.00, Ouafd 
23.04.20, 19.00-21.00, NNafd 
11.05.20, 19.00-21.00, Ouafd 
16.06.20, 19.00-21.00, NNafd 

 Andet 

Mødetiderne godkendes. Planen 
evalueres på FBmøde i 
december 2019. 

4.  Byggeprojekter – kort orientering 
a) Børnebyen i Lunde Kvong 
b) Klyngerenovering og Borgermøde i 

Nørre Nebel 

a) Ledelsen laver en plan 
for den manglende 
legeplads. 

b) Borgermøde 09.09.19 
om Skole og Kulturhus 

5.  Evaluering af året der er gået i 
Fællesbestyrelsen og det fremadrettede 
arbejde. 

Det er fantastisk at vi er 
sammen, at vi kender hinanden 
og alle 3 matrikler. Vi oplever 
voksende interesse for 
hinanden. En stor FB giver flere 
perspektiver ift. de forskellige 
punkter. Det giver i nogle 
tilfælde god mening at vi deler 
os i mindre grupper. Ud af til ift. 
forældre og andre er det godt at 
vi alle kender de fælles 
argumenter og beslutninger. 
Sammenhængskraft i helikopter 
perspektiv. En ide at få lavet en 
fælles forretningsorden. 
FB formanden vil gerne, hvis 
nogle af de øvrige forældre vil 
deltage ved kommunale 



fællesmøder. 
6.  Drøftelse af fremtidige punkter i skoleåret 

2019/2020 
 Fælles principper 
 Fælles politikker 
 Kostpolitik 
 Udeskole 

7.  Økonomi – status august 2019  
8.  Evt.  Vi ønsker et billede af FB 

medlemmer på alle 
skoler. 

 Planlægning af 
trivselsaften for 
forældrerådene. Lene 
orientere om det på 
forældremøderne. 

9.  Punkter til kommende møder  Drøftelse af lektie/lektiefri 
skole. 
På det næste FB møde skal vi 
lave høringssvar omkring 
råderumskatalog. 

 


