Referat fra virtuelt orienterende Fællesbestyrelsesmøde
Torsdag 23.04.2020 17.00-18.30
Deltagere, virtuelt via teams: Bestyrelsesmedlemmer i FB
1. Orientering fra afdelingerne om genåbningen
a. Modtagelse og opdeling i hold
b. Håndtering af Hygiejne, herunder håndvask
c. Undervisningen inde og ude
d. Med den korte erfaring – hvordan går det?
e. Lidt om fjernundervisningen
Alle afdelinger fortæller om en hverdag med nye vaner med afstand og hygiejne som lykkes godt.
2. At give dagen i Dagtilbud, SFO og skoledagen mening – under de given vilkår
Der er stor kreativitet og mange får ude nødundervisning. Vi oplever at der er god stemning i alle
afdelinger.
3. Ekstra rengøring
Der er ekstra rengøring i skoledagen og Dagtilbud.
4. Fravær
Der er indtil videre stort set ikke fravær blandt elever og forældre. Der er en del fravær blandt
børn i SFO og Dagtilbud.
5. Sfo – udmeldinger
Flere elever er blevet meldt ud af SFO. Forældrene fortæller, at de har vurderet at deres børn kan
klare at være alene hjemme.
6. Strategier vedr. syge elever
Hvis eleverne bliver syge i skoletiden, sendes de hjem.
7. Udskolingen frem til sommerferien
Udskolingslærerne hjemmeunderviser via aula, Meebook og teams. Der holdes virtuelle møder
med elevhold. Udskolingslærerne har været samlet til afdelingsmøde i skolegården.
Udskolingslærerne er varslet at de kan indgå i nødundervisning.
8. Andet
Forældretilfredshed med skoleåbningen på Blåbjergskolen, det har været godt planlagt. Det er
vigtigt at dyrke fællesskabet, også gerne med aktiviteter (på afstand) for de elever som
hjemmeundervises.
Skolen kan meddrosle kommunikationen. Der bliver sendt rigtig mange beskeder, også beskeder
med de samme informationer. Fokus på hvad der er vigtigt at melde ud.
Ombygning i NN vil snart starte op. Der startes op med flytning af biologilokale.
Fællesbestyrelsesvalget er udsat. Der er 4 forældre på valg i 2020.
Orientering om personalesituationen.

En lærer har opsagt sin stilling. Vi opslår en stilling på mandag. Ansættelsessamtaler torsdag
14.05.2020. Ansættelsessamtaler holdes med fysisk tilstedeværelse.

