
Blåbjergskolen 
 

Fællesbestyrelsen / virtuelt møde 
Torsdag d. 19. november kl. 17.00 – 19.00 

 

Deltagere (udsendt til) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraværende:  

 

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 

Tid Dagsorden Referat 

 
5  
min. 

 
Godkendelse af dagsorden og ”tjek ”på referat 
 

Godkendt 

 
15  
min. 

 
Status fra de 3 matrikler 
 

LK 
Corona har givet mere fravær, men vi 
forsøger at lave en så normal hverdag 
som muligt. 
Det grønne område er ved at blive 
etableret. Take away udstyr som man 
kan tage med ud. Arbejder på 
forbedring af trafikforhold. Der 
afholdes virtuelle forældresamtaler. 
NN 
På trods af Covid19 har vi ikke meget 
fravær. Forældresamtaler afholdes 
fysisk og virtuelt. 
Der har været et arrangement hvor 
mange elever var med til at slagte 200 
fasaner i mandags, fasanbrysterne 
skal udleveres som julehjælp. 
8.årgang har i dag deltaget i 
Sandhedens tjeneste. Der arbejdes 
med projektering af kombi 
biblioteket. 
OU 
Lone er igen i gang på skolen, Lene er 
fortsat i OU flere gange ugentligt. Der 
ligges nyt gulv i klasseværelserne 
omkring aulaen. Næste fredag holdes 
juleklippedag og julefrokost. Bander 
omkring multibanen dekoreres. 

3 
15 
min. 

 
Orientering: 
 

- Status vedr. Corona 

Vi har ikke haft Covid19 tilfælde på 
skolen. Personalet har mulighed for 
at bruge visir, de bruges specielt når 
man underviser i flere afdelinger. Vi 



- Status vedr. værdiarbejdet 
- Nyt fra elevråd 
 

drøfter restriktioner ugentligt på 
lederteammøde.  
Alle laver et kæmpe arbejde på 
skolen, det er rigtig flot. 
Når eller hvis der kommer tilfælde på 
skolen med Covid19 har vi en 
handleplan. Smittetallet stiger i 
øjeblikket i Varde Kommune. 
Værdiarbejde processen rykkes frem 
i tid, og der laves nye aftaler med 
Anders Seneca. 

 
10 
min 

f
f
0
f
m 

 
Elevrådsrepræsentation fra LK og OU 
Drøftelse af alternativ struktur 

FB indkalder repræsentanter fra 
elever i grundskolen i henholdsvis 
Outrup, Blåbjerg Børneunivers og Nr. 
Nebel en, måske to gange årligt, hvor 
punkterne tilpasses elevgruppen. 

 
20 
min. 

 
Lejrskole 
Oplæg og drøftelse med afsæt i henvendelse fra 
medarbejdere. (Se bilag) 
 

MP har fremlagt et oplæg omkring 
forholdene for den fælles lejrskole. En 
gruppe af lærere ønsker at klasserne 
tager på lejrskole hver for sig. 
Holdningen blandt forældre i FB er, at 
de ønsker en fælles lejrskole, hvor 
eleverne er på samme destination på 
samme tid, bor sammen, men ikke 
nødvendigvis er på udflugt sammen. 
Lærerne har sendt en skrivelse 
omkring ønsket. Punktet drøftes i 
ledelsesteamet 16.12.2020 og tages i 
FB igen i januar 2021. 

1 
30 
min. 

 
Trivselsmålinger 
og brugertilfredshedsundersøgelse 
Oplæg bla. vedr. handleplaner. 
 

To tydelige parametre er, at eleverne 
ikke er tilfredse med toiletforholdene, 
og at de ikke oplever at de har 
medbestemmelse i deres skoledag. 
Hvis man skelner mellem 
trivselsmåling og BTU kan vi se at 
eleverne ikke føler sig mobbet, imens 
forældre nævner mobning. 
Målinger og handleplaner kan ses på 
hjemmesiden. FB vil genbesøge 
punktet i foråret. 

 
20 
min. 

 
Økonomi 
 

Gennemgang af den overordnede 
økonomi og budget. Drift budgetterne 
for de forskellige afdelinger sættes på 
FB i december. Der udsendes 
materiale inden mødet. 

1.  
5 

min. 

 
Eventuelt 
 

Der er julekurve til forældrene i FB 
som kan hentes i henholdsvis Lunde, 
Outrup og Nr. Nebel. 

  
Punkter til næste/ kommende møder 
 

 
Blåbjergskolens hjemmeside og 
tilknytning på de sociale medier 



 
Princip for skole/hjem-samarbejde 
 
Årshjul  
Fastsættelse af emner for dette 
skoleår. 
 
Lejrskole – Videre drøftelse 
 
Elevplaner 
 
Opfølgning på trivselsmålinger 

 


