Blåbjergskolen
Fællesbestyrelsen / virtuelt møde
Onsdag d. 21. oktober kl. 19.00 – 21.00
Deltagere (udsendt til)

Fraværende:
Mødeleder:
Tid Dagsorden

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
Anna Grethe, Louise
Jette
Referat

5
min

Godkendelse af dagsorden og ”tjek ”på referat

Godkendt

15
min

Status fra de 3 matrikler
Velkommen til Frederik og Jesper fra elevrådet

OUafd: Stille og rolige gode dage. Alle
er ved godt mod, men der er også
travlt. Lone er pt sygemeldt, Lene er
derfor i OU flere dage ugentligt.
LKafd: God motionsdag. Udeområde
er under etablering. Fælles pasning i
LK for Dagtilbud og SFO (LK, NN) som
er gået rigtigt godt. Også god
motionsdag i Dagtilbud, hvor man
dog manglede fællesskabet med
skolebørnene. SFOérne planlægger
Halloween i SFOén.

30
min.

Orientering:
3
-

Suppleant til FB
Hjemmeaktiviteter (se bilag)
Værdiarbejde
Tilbagemelding fra temaaften for nye
bestyrelsesmedlemmer
Koordinering af forældremøder

NNafd: Speciel motionsdag, hvor alle
klasser var forskellige steder. En
fælles vurdering er, at de specielle
dage i klasserne, uden det store
fællesskab, også har stor kvalitet.
Suppleant til FB er Jens Lund.
Bilag omkring hjemmeaktiviteter
godkendes, kan læses i princip for
undervisningens organisering.
03.11.2020 16.00-20.00 mødes vi
igen omkring Værdiarbejde med
Anders Seneca. Fokus på det der
lykkes, fejrer vores succeser.
Forberedelse til arrangementet er at
have øje på fejring af succes i egen
praksis.

Temaaften var en spændende aften,
men ikke velegnet som virtuelt forløb.
Relevant at anvende materiale til et
årshjul for FB.

10
min

Nyt fra elevrådet

10
min

Princip vedr. sundhed og trivsel (se bilag)

30
min

Princip for skole/hjemsamarbejde
Oplæg fra arbejdsgruppe (se bilag)
Forretningsorden
1.
Videredrøftelse af redigeret udkast - se bilag

10
min

Punkter til næste
2.
møde

5
min

5
min

Eventuelt

3.

Skriv godkendes, det vil fremgå af
kommende princip omkring skolehjemsamarbejde.
Elever i udskolingen har ønsker til
FB:
• Nye stole til alle elever
• Mulighed for at købe med
Mastercard i skoleboden.
• Mulighed for at købe billigere
mad.
• Basket kurv ved gavl.
Lene har vurderer at der ikke købes
nye stole pt. Måske kan det løses med
mere bevægelse.
Vi har valgt at der kan handles med
elevkort og mobil pay.
Lene vil tale med LM om det er muligt
at lave nogle billigere brød.
Basket kurven er sat op.
Princippet godkendes og vil kunne
læses på hjemmesiden.
Princippet vil blive evalueret og
godkendt en gang om året.
Indledende drøftelse.
Revideres og godkendes.
Lejrskole
Trivselsmålinger
Blåbjergskolens hjemmeside og
tilknytning på de sociale medier
Økonomi
Årshjul
Elevplaner
-

