
Blåbjergskolen 
 

Fællesbestyrelsen  
Mandag d. 17. august kl. 19.00 – 21.00  

Nr. Nebel 

Deltagere (udsendt til) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraværende:  

Mødeleder: 

 

Hans Martin Stage (formand), 

Jette Nygård (næstformand), Janni 

Linding Jessen, Tanja Willemoes, 

Andersen , Dorthe Malling Poulsen, 

Louise Christensen, Mette S. Zwinge, 

Rebecca Lyhne Oster, Louise 

Skødeberg Nielsen (dagtilbud), Jens 

Vognsen, Anna Grethe Fink, Heidi 

Danielsen, Henriette Bjerre Bengtsen,  

Mette Alsaker, Rikke Jæger Winther, 

Pernille Falther Lund,  Lone Vendelbo, 

Lene Korsgaard 

Henriette B.B. 

Hans Martin 

Nr. Dagsorden Referat 

 
 

 
Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og den 

nye formand og næstformand       
 

Velkommen til Janni og Tanja som 
nye forældrerepræsentanter, Heidi 
som ny lærerrepræsentant, Jette som 
næstformand og Hans Martin som 
formand for Fællesbestyrelsen. 

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

LV En dejlig opstart, hvor eleverne 
igen er samlet på skolen. Det går godt 
med hygiejne og afstandsregler i 
forhold til Covid19. Forældre 
afleverer børnene i skolegården. 
RW En god opstart. Udendørs 
velkomst, hvor forældrene var med. 
Forældre var på skift med i 
børnehaveklassen den første dag. 
Opstartsvanskeligheder med 
transport, men det er ved at være 
løst. 
PFL Sommerferiepasning er gået 
godt. Forældrekaffe i SFO, NNafd i 
fredags udendørs. Den nye legeplads 
ved børnehaven i Blåbjerg 
Børneunivers er ved at blive lavet.  
LK/MA Udendørs velkomst, først for 
indskoling og mellemtrin, herefter for 
udskoling. Forældrene var på skift 
med i børnehaveklassen den første 
dag. Skoleboden er i dag startet med 
nyt sundt sortiment.  

 Fastsættelse af tidspunkt mm. for 
Fællesbestyrelsesmøderne i dette skoleår 

Møderne vil blive afholdt i Nr. Nebel, 
medmindre andet aftales. Hver anden 
gang bliver 17.00-19.00/19.00-21.00. 
Der vil som minimum være et møde i 
henholdsvis OU og LK i løbet af 



skoleåret. 
Orientering kan ske virtuelt, men 
generelt er der ikke et ønske om 
virtuelle møder i stedet for fysiske 
møder.  
Vi vil forsøge at lave 
forældreinformation på video som 
kommer på Blåbjergskolens 
Facebookside efter 
Fællesbestyrelsesmøderne. 

-  Ekstra FBmøde pga. høringssvar, budget Virtuelt møde  
mandag 24.08.2020 kl. 20.00-21.00 
Materialet udsendes 20.08.2020 

- 2
.
   

Høringssvar vedr. udvidelse af biogas 
Kort orientering 

Der er indsendt høringssvar. 

1.   
Pædagogisk arrangement vedr. værdier 
 

Konsulent Anders Seneca 
kickstartede en fælles værdiproces 
for Blåbjergskolen 06.08.2020. 
Vi har fået positive tilbagemeldinger 
fra personalet. Anders vil 
fremadrettet være tilknyttet som 
konsulent på processen. 
Hovedpunkter som vi vil arbejde 
videre med: 

• Vi skal tænke ind i boksen 
• Vi får de 

medarbejdere/elever/forældr
e/ledere vi fortjener 

• Vi skal fejre vores succeser 
Det bliver forventelig en 2-årig 
proces, det er vigtigt at værdierne 
implementeres, så det ikke bare er 
ord, men også kan ses i handling. 
Skabe en fælles platform med fælles 
sammenhængskraft for 
Blåbjergskolen. 
Der er afsat datoer for processen 
03.11.2020, 23.02.2021 og 
04.05.2021 

2.  Temaaften for nyvalgte skole- og 
fællesbestyrelsesmedlemmer og skoleledere 

- Se bilag 

Temaaften 22.09.2020 18.00-20.45 
Hvis man som nyvalgt ønsker at 
deltage, tilmeldes man ved LK. 
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3.  

Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik 
 -  Se bilag 
 

Louise og Hans Martin forfatter 
1.udgave af et høringssvar. 
Tanker: 
Det lyder flot med chancelighed og 
målet med at elever med særlig støtte 
skal blive i klassen. Skal de altid det? 
Vigtigt at måle chancelighed på 
succeser, ikke økonomi. 
Hvad er hensigten med at sidestille 
fysisk, psykisk og digital trivsel. 
Savner ord omkring mental trivsel. Vi 



anerkender de fine ord, men det 
vigtige er det vi efterfølgende 
mærker. Mangler ord om fokus på at 
løfte alle elever, også de dygtige 
elever. Hvad er sammenhængen til 
økonomien. I praksis oplever vi færre 
vejledertimer, samtidig med ønske 
om flere elever i uddannelse. 

4.  Punkter til næste møde 
 

• Princip vedr. sundhed og 
trivsel (LK) 

• Udarbejdelse af 
forretningsorden, herunder 
valg af suppleanter (LK) 

• Fælles platforme, hjemmeside 
og Facebooksider (MA). MA 
udsender link til alle forældre. 

• Liste med arbejdsgrupper ved 
arbejde med principper (MA) 

• Oversigt over underskrifter 
ved tavshedspligt 

5.  Andet vigtigt: 
Transport, busordninger mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Input af holdninger i forhold til beslutning om, hvorvidt 
vi kan sende elever på lejrskole til Bornholm i næste 
uge. 

 
Kørselskontoret kan ikke udsende en 
fælles liste for elever der 
transporteres til/fra skole. 
Der har været en høringsproces, hvor 
vi ikke er blevet hørt. Det er 
mærkeligt. 
LK, RW og LV forfatter et skriv med 
cases som kan anvendes til en fælles 
henvendelse. 
Det er svært at beslutte hvorvidt det 
er forsvarligt. Hvis eleverne skal på 
lejrskole er det vigtigt med øget 
bevidsthed om struktur, restriktioner 
og handleplan ved symptomer. FB 
ønsker ikke at tage oplevelsen fra 
eleverne, men det skal foregå så 
forsvarligt som muligt. 
LK Tak for input. Vigtigt at FB bakker 
op om den endelige beslutning. 

 
 


