
Blåbjergskolen 
 

 

Fællesbestyrelsen/ virtuelt møde 
11 maj 2020 kl. 17.00 – 19.00  

Deltagere (udsendt til) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fraværende:  

 

Mødeleder: 

 

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 

 

Nr. Dagsorden Referat 

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

Generelt går det godt. Alle er ved godt 
mod og der er harmoni i hverdagen. 
LK Det går godt, børnene har lært de 
nye strukturer. Vi glæder os til at 6a 
også kommer på skolen. 
Dagtilbud – det går rigtig fint med nye 
vaner og rutiner. De ældste er for sig 
selv i konfirmandstuen, det nyder de. 
OU Det går også godt. Vi har 
sygemeldinger blandt personalet, 
hvilket udfordrer os. Børnene trives, 
der er færre konflikter. 1.klasse 
fortsætter med at være i hallen indtil 
sommerferien. 
NN Det går godt. Vi har fået lavet ”leg 
på streg” baner i skolegården. Alle 
udeområder omkring skolen bliver 
flittigt brugt. Torsdag sang vi 
fællessang i skolegården, det 
gentager vi på torsdag. Tydeligt at vi 
som medarbejdere gerne vil 
hinanden, det sker, at der er for 
mange i personalerummet. Vi glæder 
os til at 6.-9.klasser også kommer på 
skolen igen. Vi arbejder med en 
struktur for klasserne. 
Elever og voksne i udskolingen 
glæder sig til at kommer tilbage på 
skolen. 

1.  Covid-19 
Status 

Se ovenstående 

2.  Evt. strategi ift. udmelding fra Mette 
Frederiksen 

Tanker omkring 6.-9.klasse: 
Eleverne skal forventelig have nedsat 



skoledag, evt. 50% på skolen og 50% 
hjemmeundervisning. Skoledage med 
få lærere pr. klasse. 

3.  Forskudt valg  
Valg til dagtilbud 

- Se bilag (udkast vedr. proces) 

Drøftelse af valghandling. Alle 3 
matrikler og dagtilbud skal være 
repræsenteret i fællesbestyrelsen. 
Procesplan godkendt. Der skal være 
valgt en ny FB inden sommerferien. 
Dorte og Hans Martin vælges til 
valgbestyrelsen. Ved fredsvalg er der 
enighed om, at det vil være optimalt, 
hvis matriklerne er ligelig 
repræsenteret. 

4.  Høringssvar vedr. rammeaftaler for 
hallerne 

- Se bilag 
- Udkast til høringssvar følger senere 

Høringssvar udarbejdet og godkendt. 
Vi ønsker at midler til Folkeskolens 
prøve i idræt (udtræksfag) tildeles 
centralt. 

5.  
 

Punkter til næste møde Princip om undervisningens 
organisering 
Mødekalender 
Afsked med afgående FB medlemmer 

6.  
 

Andet vigtigt 
 

Nu er legepladsen ved Dagtilbud 
snart på vej. 

 


