
Blåbjergskolen 
 

Fællesbestyrelsen tirsdag den 8/9 
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Deltagere (udsendt til) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraværende:  Jens. 

HD, MA og AG kommer lidt senere pga. deltagelse ved 

forældremøder. 

 

Mødeleder: 

 

Hans Martin Stage (formand), 

Jette Nygård (næstformand), Dorthe 

Malling Poulsen, Janni Linding Jessen, 

Tanja Willemoes, Andersen , 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 

 

Hans Martin 

Nr. Dagsorden Referat 

 
 

 
Fremvisning af Børnehave samt legeplads 
RW og PFL  
 

Pernille viste rundt på legepladsen og 
der var mange positive tilbage 
meldinger. 
Børnene har taget den i brug og er 
meget glad for den. 

  
Godkendelse af dagsorden og ”tjek ”på referat 
 

Der er kommet møder og tider i 
kalenderen.  
Der er lavet høringssvar til Børn og 
ungepolitik, samt budget. 
Forfatte et skriv til transport? Det er 
lavet og sendt. Der er møde i morgen 
formiddag med ansvarlige for trafik, 
Varde Kommune. 

  
Tavshedspligt  
 

Der skal underskrives en erklæring 
omkring tavshedspligt. Lene læser 
formularen op. Erklæringen 
diskuteres kort. 
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Værdiarbejde 
Kort orientering 
 

Lene orienterer omkring processen.  
Det bliver Anders Seneca som kører 
processen. Der bliver 3 møder, hvor 
han deltager og skolebestyrelsen 
bliver inviteret. Pengene til processen 
kommer fra en pulje fra kommunen.  
Som lederteam har vi arbejdet med 
teamet ”Er vi en gruppe af ledere eller 
er vi en ledergruppe”.  En af 
tiltagende kunne være, at vi tog rundt 
og besøgte de forskellige matrikler og 
var nysgerrig på hinandens praksis.  
Det første vi tager hul på med 
personalet er ”hvordan fejre vi 
hinandens succeser” Det næste møde 
er 3. november fra 16-20  



1.   
Princip vedr. sundhed og trivsel 
Drøftelse og godkendelse – se bilag 
 

Lene orienterede om, at når man skal 
ændre noget, så er det vigtigt at tage 
nogle enkelte skridt ind i det og man 
kan derefter år efter år tilføje nye 
mål. 
Man har i MED valgt, at punktet 
”åndehuller” er noget man taler om i 
afdelingerne, men det er ikke et skal i 
år.  
Bevægelse er et punkt som der skal 
arbejdes med og afdelingerne skal 
skriftliggøre, hvordan de får 
bevægelse inddraget i skoledagen. 
Der skal laves et idekatalog i forhold 
aktiviteter.  
Måske kunne bevægelsesdelen være 
tydeligere beskrevet, LK laver en 
formulering.  
Det er vigtigt, at princippet bliver 
rettet til, så det gælder både skole og 
dagtilbud. 
Der diskuteres om ryge og 
alkoholpolitikken skal indskrives.  
Lene prøver at skrive et par linjer, 
hvor der henvises til den gældende 
retningslinje omkring ryge og 
alkoholpolitik.  
 
Der indskrives, at 
sundhedsprincippet evalueres 1 gang 
årligt i FB. 
Sendes ud på mail efter den har været 
i MED, hvorefter kommentarer kan 
sendes skriftligt til Lene.  

2.   
Forretningsorden 
Drøftelse af udkast - se bilag 
 

Kommentar til forretningsorden. 
• Elevråd som deltager ved FB 

er udskolingselever 
• Skriv omkring suppleanter i 

tilfælde med længerevarende 
afbud, flytning eller lign. 

• Skriv om forskudte valg 
• Antal af 

forældrerepræsentanter  
• Skriv om årlig beretning i 

maj/juni (hvordan, valg af 
medie) 

 
3.  

 
Forældremøder /koordinering 
Med afsæt i forældrehenvendelser 
 

Lene efterspørger sparring omkring, 
hvordan man kan gøre så 
forældremøderne er bedre 
koordineret i forhold til tid og sted.  
Flere forskellige forslag, LK tager det 
med i MED. FB har et ønske om, at 
tidspunktet rykkes til kl. 17.00  

  Det næste princip kunne være 



Det videre FB arbejde med principper 
Beslutning - Se bilag 
 

skolehjem samarbejde. Deltager 
Dorthe, Rebecca, Louise og Mette.  
Det kommer på som punkt på næste 
møde. 

4.   
Punkter til næste møde 
 

• Blåbjergskolens hjemmeside 
og tilknytning på de sociale 
medier. 

• Forretningsorden 
• Princip- Skolehjem 

samarbejde. 
5.   

Andet vigtigt 
 

• Alkohol – Bliver skrevet ind 
som et kort notat i 
sundhedspolitikken. 

• Håndsprit – der må ikke 
bruges sprit i forhold til 
eleverne/børn 

• Spørgsmål ift. Corona 
restriktioner, punktet bliver 
diskuteret og Lene går tilbage 
til ledergruppen og diskuterer 
dette. Derefter vil der komme 
en tilbagemelding.  

 


