Blåbjergskolen
Fællesbestyrelsen / virtuelt møde
Onsdag d. 24. februar kl. 19.00 – ca.21.00
Deltagere (udsendt til)

Fraværende:

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
-

Mødeleder:

Jette

Tid
5
min.

Referat
Godkendt

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden og ”tjek ”på referat

15
min.

Status Blåbjergskolen:
- Nye forholdsregler og retningslinjer
- Genåbning
- Afgangsprøver

15
min

Status fra de 3 matrikler

Der er god stemning blandt elever og
lærere, pædagogisk personale og
børn.
Det er nu muligt at blive testet 2
gange ugentligt på skolen.
Vi er ikke med i genåbningen 1.marts
9.årgang skal til afgangsprøve i dansk
(mundtligt og skriftligt), engelsk
(mundtligt) og matematik (skriftligt).
OU: God stemning. Børnene er glade
for at være i skolen, lavt konflikt
niveau, god bemanding omkring
eleverne. Stor frihed ift. planlægning i
hverdagen. SFO er rykket ind på
skolen, hvilket bevirker at vi ser mere
til hinanden hele tiden.
LK: God stemning. Færre konflikter
ved aflevering, hvor afleveres ved
lågen.
Det gået let med at få eleverne tilbage
i skolen. Vi har lagt vægt på det
sociale i klasserne. Elevrådet har
været rundt i klasserne for at
undersøge hvilke erfaringer eleverne
har fra Corona perioden.
Udfordret med manglende fysiske
rammer for personalet. Vi får nyt gulv
og vinduer i fremtiden. Bekymring

5
min

Nyt fra elevrådet

20
min
5
min.
15
min

Princip for skole/hjem-samarbejde

30
min

Årshjul:
- Fastsættelse af emner
- Fastsættelse af FB-temamøde

Frafald af forældrebetaling for juniorklub i Outrup
Frugtordning i dagtilbuddet

Eventuelt 1.

omkring 5. og 6.klasse som fortsat er
hjemme.
NN: Eleverne i indskolingen er i egen
klasse med få voksne. Det går rigtig
fint med god stemning. SFO
kolonierne bliver ikke til noget i dette
skoleår.
Nødundervisning for 5.-9.årgang går
godt. Vi oplever at eleverne trives i
ordningen, samtidigt med, at det er
tydeligt, at eleverne ønsker at komme
tilbage på skolen. Når eleverne
kommer tilbage, vil vi planlægge fag
dage.
Personalet glæder sig til en periode,
hvor vi kan planlægge i et længere
perspektiv, som tidligere.
Der er ikke noget nyt.
Elevrådet oplever at det gik bedre i
begyndelsen af perioden, det er
sværere at holde motivation nu.
Drøftelse af mundtligt oplæg til
princip.
Forældrebetaling frafalder i Outrup.
Dagtilbuddet ønsker frugtordningen
nedlagt, hvilket besluttes.
Fremadrettet skal børnene selv have
frugt med til eftermiddagsmaden.
Vigtigt at melde det klart ud til
forældrene.
Udkast til årshjul som Hans Martin,
Jette og Lene arbejder videre med.
Drøftelse af emner til kalenderen:
➢ Mulighed for tilsyn
➢ Samarbejde med forældre
• Årlig evaluering af
forældremøder
• Bindeled til
klasseforældreråd
➢ Udviklingsarbejde
• Dysleksivenlig skole
• Værdiarbejde
➢ Årsberetning
➢ Vision/værdier
➢ Egen evaluering af
Fællesbestyrelsens arbejde
Møde med politikerne 21.maj 2021

5
min.
Punkter til næste/ kommende møder

Elevplaner
Blåbjergskolens hjemmeside

