Blåbjergskolen
Fællesbestyrelsen
25. februar 2020 kl.17.00 – 19.00 i Blåbjerg Børneunivers
Deltagere (udsendt til)

Fraværende:
Mødeleder:
Nr.

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

1.

Status vedr. legeplads ved Blåbjerg
Børneunivers

2.

Elevplaner drøftelse af eventuelle
retningslinjer

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
Hans Martin, Louise
Dorthe
Referat
MA:
Nyansættelser; To lærere i NN og en
pædagog i OU
Skolefest for indskoling og mellemtrin i
OU og NN.
Fastelavnsfest i NN og OU
Børnenes udstilling på museet elever i
LK og OU
Deltagelse ved maling af billede til
Dronningens fødselsdag af elever i LK
KAOS-forløb på SOSU i Esbjerg, elever
fra OU
Temadage i udskolingen, hvor eleverne
arbejdede med musikvideoer.
Børnehaven på flere ture i de Blå
busser.
Dagtilbud får flere pladser, idet
høringssvaret er accepteret.
Vellykket fællespasning i uge 7 for NN
og LK, dog mellem 8-13børn som var
tilmeldt, men ikke mødte op.
Der er kommet en afgørelse, så nu
kommer der en legeplads ved
dagtilbuddet i Blåbjerg Børneunivers.
Elevplanerne er lavet. Vi har teknik i
meebook som fortsat driller, vi er i
kontakt med meebook for at løse

4.

Status vedr. ny hjemmeside

5.

Status vedr. sundhedspolitik

6.

Godkendelse af princip for
undervisningens organisering
Punkter til næste møde

7.

8.

Andet vigtigt

problemet, så alle forældre kan se
elevplanerne snarest.
Vi er godt på vej med den nye
hjemmeside, den er ved at være
færdig til at gå i luften.
Sundhedspolitikken skal ses i et
helhedsperspektiv og give alle
mulighed for at træffe sunde valg ved
at der altid er et sundt alternativ.
Arbejdsgruppen er godt på vej med
sundhedspolitikken og målet er, at
den træder i kraft pr. 1.august 2020.
Politikken handler om kost,
bevægelse og stille tid.
Drøftelse af princip. Punktet tages op
igen på FB møde i marts.
- Godkendelse af princip om
undervisningens organisering
- Skole/hjem-samtaler (punkt på
MED d. 26.02)
- Forældrehenvendelse vedr.
lukkedage
- Elevplaner
- Budget
- Orientering omkring ny fagrække
- Fra Formandsmøde 10.03.2020
- FB - samtykke vedr. brug af privat
mailadresse.
- Formandsmøde 10.marts 2020

