Blåbjergskolen
Fællesbestyrelsen / virtuelt møde
Tirsdag d. 12. januar kl. 17.00 – ca.18.00
Deltagere (udsendt til)

Fraværende:
Mødeleder:
Tid Dagsorden
5
Godkendelse af dagsorden og ”tjek ”på referat
min.
15
Status fra de 3 matrikler
min.
5
Nyt fra elevrådet
min
5
min
30
min.

Ansættelsessamtaler mandag d. 25. januar
3
Nødundervisning, nødpasning og sårbare børn
- Oplæg, input og drøftelse

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, Frederik
B. Jensen, Jesper R. Lauridsen Mette
Alsaker, Rikke Jæger Winther,
Pernille Falther Lund, Lone
Vendelbo, Lene Korsgaard
Pernille
Hans Martin
Referat
Godkendt
Se punkt med nødundervisning.
Intet nyt fra elevrådet
25.01.2021 15.30. Fastansættelse for
udskolingslærer og en barselsvikar i
indskolingen. Begge stillinger med
fagene matematik og idræt.
Der har fra første dag i perioden været
nødundervisning og nødpasning på
skolen. Både elever og lærere var
forberedt på situationen denne gang.
Ved nødpasning og sårbare elever på
skolen er der ca. 17 elever i NN, 16 i
LK og 16 i OU.
Der er tale om nødundervisning, hvor så
mange fag som muligt tilgodeses. Vi får
positive tilbagemeldinger fra forældre
og mange gode fortællinger blandt
lærere og pædagoger.
Udfordringerne er forskellige på
årgangene. Når der ikke er kontakt til
enkelte elever ringes de op, så de
kommer med.
Det pædagogiske personale er udfordret
ved at have egne børn hjemme.
HS hjælper vores præst med virtuel
konfirmationsundervisning.
Der gøres grundigt rent på skolen i
perioden uden elever. Vikarudgifterne
er lave.

OU/LV: Det går godt med virtuel
undervisning, nogle elever er udfordret
med teknikken. Personalet ønsker at
mødes mere samlet – virtuelt. Humøret
er godt.
LK/Rikke: Det går godt. Lærerne
udfordrer sig selv. RW forsøger sig som
IT-tekniker og hjælper med kode skift.
Mange eleverne i indskolingen som
møder på skolen. Det er en udfordring
at have materiale til 0a. Vi forsøger med
små film om bogstavindlæring i næste
uge. Udfordring at differentiere.
LK/Lene (info fra Pernille): Vi arbejder
ud fra de skærpede retningslinjer, både i
Dagtilbud, SFO & Juniorklub.
Vi lægger os i selen, for at få det til at
fungere!
I Dagtilbuddet betyder det, at
forældrene opfordres til at holde deres
børn hjemme. Forældrene skal melde
ind på, om deres barn kommer og i
hvilket tidsrum deres barn så kommer.
Forældrene skal igen aflevere og hente
deres børn ved lågen m. mundbind/visir.
Personalet bruger visir når de henter og
afleverer børn ved lågen.
SFO’erne oplever, at det er godt med
ekstra tid til børnene.
De får virkelig tanket børnene op med
nærvær og gode aktiviteter.
Juniorklubben i Lunde har børn – her
bliver børnene virkelig også tanket op
med nærvær og gode aktiviteter.
Der er p.t. ingen børn tilmeldt i
Juniorklubben i Nørre Nebel.
NN/Mette: Det går ligeledes rigtig godt.
Lærerne sparrer omkring virtuel
undervisning, sjove indslag og
konkurrencer. Flere lærere underviser
fra klasselokalet, BM underviser i
husbyggeri fra sløjdlokalet. Vi har valgt
at have Dansk som andet sprogs
undervisning 2 lektioner hver dag på
skolen, da vi har nyankomne elever.
Vores IT-tekniker har travlt, da det er
vigtigt at alle computere virker.
Eleverne kan aflevere computere til
reparation på skolen. Forældre til
elever i 0. og 1.klasse er forpligtet til at
kontakte lærerne ugentligt.

Forældre i FB: Ros til personale og
ledelse, forældrene oplever at det er
fantastisk at se deres børn agere på det
virtuelle medie og at se engagerede
lærere bag skærmen.
Det kan være udfordrende at få børnene
til at holde pauser (frikvarter), samt at
finde ud hvad de skal lave som
hjemmeaktivitet fra dag til dag.
Det er glædeligt at skolen tager hånd
om de sårbare elever og giver god
mulighed for at de kan være på skolen.
Ros for inddragelse af bevægelse i
hjemmeundervisningen. Vigtigt at der
fortsat tænkes i relations arbejde, hvor
eleverne sættes i grupper, så alle bliver
set i hverdagen og har nogle at tale med.
Ros til arbejdet omkring 9.årgang som
går til terminsprøve i denne uge.
Vi vil arbejde videre med ideen
omkring ensomme elever og hjælp til
elever, så de fortsat har legeaftaler.

5
min.

Eventuelt

1.

Punkter til næste/ kommende møder

Lærerne oplever at eleverne har deres
eget liv på det virtuelle medie, hvor de
mødes før og efter undervisningen.
Det er en interessant betragtning, at vi
I foråret talte meget om det faglige
indhold, hvorimod nu, hvor vi taler
mere om det sociale.
RW: Der har været trafiktælling ved
skolen i Lunde, men der er ikke
økonomi til et fodgængeroverfelt ved
skolen.
Der bevilget midler til nyt asfalt i
skolegården i Outrup
Elevplaner
Blåbjergskolens hjemmeside
Årshjul:
- fastsættelse af emner
- temamøde for alle
elevrodsrepræsentanter

