
Blåbjergskolen 
 

Fællesbestyrelsen / virtuelt møde 
Mandag d. 14. december kl. 19.00 – 21.00 

 

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 
 

NNafd: Julen fejres i alle afdelinger. 
5.klasse har i dag gået Luciaoptog 
rundt ude omkring plejehjemmet i 
NN. Sidste dag før jul holdes der 
alternativ gudstjeneste i aulaen for 0.-
7.klasse. 
Blåbjerg børneunivers:  Vi holder 
ligeledes fast i juletraditionerne dog 
på alternativ vis. Der er blevet sat nye 
vinduer i gymnastiksalen. Eleverne er 
igen delt i grupper i pauserne. De små 
har fået diplomer efter et mikro-
makroforløb. 
OUafd: Alle elever har mulighed for at 
gå på nissejagt, hvor der er præmier. 
Det er arrangeret af elevrådet. 
Der er ved at blive lagt nyt vinyl i 4 
klasser ved aulaen. Luciaoptog rundt 
på skolen, det var meget højtideligt. 
Julepynt konkurrence blandt 
personalet. 

3 
15 
min. 

Orientering: 
 

- Status vedr. Corona 
- Nyt fra elevråd 
 

I Dagtilbuddet har en medarbejder 
har haft Covid-19, hvilket førte til 
delvis lukning en enkelt dag. Elever 
kan nu komme i skolen efter en test.  

 
20 
min 

Princip for skole/hjem-samarbejde 
Oplæg fra arbejdsgruppe 

Arbejdsgruppen arbejder med en 
model, hvor mellemtrinnet vil 
afprøve et pilotprojekt med større 
elevinvolvering og udskolingen et 
pilotprojekt med cafe-model. Ideerne 
vil blive drøftet i afdelingerne, 



hvorefter det kommer på 
dagsordenen i FB i februar 2021. 

 
20 
min. 

Lejrskole 
Oplæg fra ledelsesteam 
 

Ledelsesteamet har drøftet 
henvendelse fra en lærergruppe. Vi er 
enige om, at målet med turen på 
6.årgang er overgangen til 
udskolingen, hvorfor vi mener, at de 
tre 6.klasser skal følges ad. 
Princip omkring lejrskoler drøftet på 
et af de kommende møder. LK vil i 
januar drøfte kommende lejrskole 
med de lærere som skal afsted. En ide 
at tage punktet på når elevrådet er 
med til FBmøde. 

1 
10 
min. 

Økonomi/drift fra de 3 matrikler (skoler) 
- Se bilag 

 

Drift budgetterne godkendes. 

1.  
5 

min. 

Eventuelt/Glædelig jul 
 

Det er skoleledergruppen som 
bestemmer ferieplanen. 

 Punkter til næste/ kommende møder 
 

Blåbjergskolens hjemmeside  
 
Årshjul/Fastsættelse af emner  
 
Elevplaner 

 


