Blåbjergskolen

Blåbjergskolen
Fællesbestyrelsen
13. november 2019 kl.19.00 – 21.00 i Børneuniverset
Deltagere (udsendt til)

Fraværende: Dorthe
Mødeleder:
Nr.
1.

Dagsorden
Siden sidst.
Korte oplæg (5 min.) fra de 3 matrikler

2.
3.

Dialogmøde d. 19.11/LK
Møde med de andre bestyrelser/
Henrich orienterer

4.

Sundhedspolitik
Oplæg fra arbejdsgruppe og videre
drøftelse

Dorthe M. Poulsen (formand)
Henrich Pedersen (næstformand) OU,
Jette Nygård Andersen (beretning)
LK, Hans Martin 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, Henriette Bjerre Bengtsen,
Mette Alsaker, Rikke Jæger Winther,
Pernille Falther Lund, Lone Vendelbo,
Lene Korsgaard
Dorte M. Poulsen
Referat
Lone:
Børneunivers: Dagtilbud har haft
uanmeldt tilsyn, hvor de har fået
positiv respons. Ros til medarbejdere
og leder.
Taletid ved Borgmesteren omkring
legepladsen i denne uge.
Varmefyret er gået i stykker, så der er
ikke varme i hovedbygningen.
NN: Der er fokus på snus i
udskolingen.
Blåbjergskolen:
Rygning er total forbudt på
arbejdspladsen pr. 01.01.20
Vi er kommet godt i gang med Aula,
som personalet bruger i hverdagen.
Vo deltager i stedet for HB
På mødet tales der om, hvad der sker
på skolerne, og hvilke udfordringer
der er. Der er indkaldt til et nyt møde i
2019, hvor der skal drøftes økonomi
(lønsum), skolen version 2020 og evt.
ordblindestrategi.
Oplæg med udgangspunkt i Varde
Kommunes børne- og unge politik.
Områder:
 Kost

Arbejde med skoleboden,
arrangementer, undervisning og
anbefalinger til madpakken. De 10
kostråd. Det sunde alternativ, når der
serveres kage ved særlige lejligheder.
Vigtigt med information og vejledning
frem for formynderi.
Give mulighed for det sundevalg.
Lukke ned for fredagsordning i
udskolingen, så de ikke må gå i byen i
12´pausen.
 Motion/bevægelse
Et mål med 30-45minutters bevægelse
dagligt. Hvordan sikrer vi at eleverne
får det? Ind tænke frikvartererne. En
ide at også udskolingselever skal være
ude i pauserne på bestemte dage.
Hvordan kunne vi inspirere eleverne
til selv at vælge at gå ud?
 Mentalt
Hvile og søvnbehov.
Åndehuller/pauser.

5.

Status vedr. skolens økonomi/budget.
MA/ Orientering og drøftelse

6.
7.

Inspiration vedr. arbejdet med nyt
princip
- Bilag følger senere
Evt.

8.

Punkter til næste møde

Udvalget arbejder videre med
sundhedspolitikken.
Gennemgang af økonomisk status
november 2019.
Punktet udsættes til mødet i
december.
Klyngesamarbejde Lydum, Kvong og
Lunde vil gerne have Blåbjerg
Børneunivers som fælles
samlingspunkt. Befolkningen vil gerne
indbydes til arrangementer på skolen.
3.udviklingsmøde og workshop
afholdes 28.11.19 i Lunde.
Evaluering af mødetidspunkter i FB.
Forkortet skoledag
Ringetider
Lektie/lektiefri skole

